Neljas ülesanne
Küsimused 28−35. Lugege teksti ja valige lünka (28−35) sobiv lause (A−K). Kirjutage lünka
valitud lause ees olev täht. Üks lause jääb üle. Näidis on tähistatud 0-ga.

Reportaaž Raasiku vallavanema Andre Sepa tööpäevast
Vallavanema tööpäev algab tavapäraselt hommikul kell kaheksa. Töölaua taga paneb Andre
Sepp esmalt paika oma päevaplaani ning sirvib ajalehti ja internetti. (0) ___X____
Pärast uudistega tutvumist kuluvad töötunnid enamasti jooksvate asjade ajamiseks –
arupidamised vallaametnikega, elanike avaldustega tutvumine ja muud seesugused toimingud.
Kell 8.10 algab infotund, millel viibivad kõik vallaametnikud. (28)__________ Esmaspäeviti
toimub kell 10–12 vallavalitsuse istung.
Kella 12 paiku jääb vallamaja vaikseks, ametnikud on läinud lõunale. Vallavanem istub
oma töölaua taga edasi ja vaatab üle hoopis meilid, mida tuleb 20−30 päevas.
(29)__________ Sepa arvates on tema töö juures kõige raskem ja väsitavam see, et tuleb olla
kursis kõigi eluvaldkondadega ja tegeleda kõigega. Vahel palutakse kiiresti arvamust mõne
seaduseelnõu kohta ja see töö vajab keskendumist. (30)__________ Andre Sepp toonitab
samas, et valla jaoks on kõige tähtsam tema kodanik: „Kogukonna areng sõltub inimeste tööst
ja aktiivsusest. Seetõttu on vallaametnike peamine ülesanne kujundada elanike jaoks meeldiv
elukeskkond.“
Lõunale vallavanem sel päeval siiski läheb. (31)__________ Kohale tulevad viis meest
firmast MKM Projekt. Mehed selgitavad, et on alltöövõtjad ehk Aruküla laululava tegelikud
ehitajad. (32)__________ Aga kui valmis saab, on väga ilus.
Vallamajas tagasi on Andre Sepp kella kolmveerand nelja paiku. Seal tegeleb ta ühe väga
praktilise ülesandega. (33)__________
Et täna on neljapäev, siis võtab Raasiku vallavanem kella kolmest kuueni vastu
vallakodanikke. Ta nendib, et vastuvõtul ei käi kuigi palju inimesi. (34)__________ Sel
päeval tuleb vallavanema vastuvõtule vaid üks inimene, kes korraldab kunagise kohaliku
menubändi Craca juubelit ning palub vallavalitsuse toetust kultuurkapitali rahataotlusele.
Tavaline tööpäev Raasiku vallavalitsuses kestab kella kuueni. (35)__________
Sel päeval osaleb Andre Sepp veel külavanemate kokkusaamisel. Koosolekul räägitakse
suvisest tee-ehitusest, külade rahastamise korra aruandevormist, valla uuest kavandatavast
internetilehest ja muust. Külavanemate koosolek lõpeb kell kaheksa õhtul.
www.sonumitooja.ee/vanaleht/2008/St24/reportaa.htm

X

Eriti huvitavad teda kohalikke omavalitsusi puudutavad uudised kogu Eestist.

A

Nimelt on ta kutsunud kella kaheks pidulikule einele alevi uue laululava ehitajad.

B

Laululava on nende jaoks ainulaadne objekt − huvitav, kuid kumera katuse tõttu väga
keeruline.

C

Vallavanem on tavaliselt tööl tunnikese kauem, et vastata veel päeva jooksul tulnud ekirjadele ning postiga saadetud avaldustele.

D

Põhjuseks asjaolu, et enamik kodanikke saab tänapäeval oma mured lahendatud telefoni või
meili teel.

E

Andre Sepp kooskõlastab selle elektronposti teel – tööd pole vaja üle vaadata, sest
esmaspäeval käidi koos firma esindajaga tehtuga tutvumas.

F

Kõik osalejad annavad ülevaate eelmisel nädalal toimunust ja räägivad alanud nädala
plaanidest.

H

Tal tuleb tellida põrandakate vallamaja teise korruse fuajeesse, mida hakatakse lähiajal
remontima.

I

„Kolmandik neist on informatiivsed, ülejäänud vajavad keskendumist ja vastamist,“ teab
vallajuht.

K

Seda võib takistada aga ukse taga ootav inimene, kel pole peretüli tõttu kusagil elada, või
taskus helisev telefon.
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