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Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1/2020-2021 
 

Aeg: 13.10.2020 Algus kell 18.00 Lõpp kell 20.15 

 

Koht: Püünsi Kooli aula 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum 
(hoolekogu esimehe asetäitja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja), 
Krista Kalberg, Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja), Marju Aolaid (Viimsi 
Vallavalitsuse esindaja), Kristjan Jõekalda (Viimsi vallavolikogu esindaja), 
Sigrid Harjo, Kadi Ruus, Taavi Kangur, Hele Pomerants (õpetajate esindaja) ning 
Teams koosoleku kaudu Tuuli Pärenson ja Joonas Pärenson 

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), Indrek 
Umberg 

 

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Janne Järva, õpetajate a/ü 
esindaja Kristi Tops, Maiu Plumer (Viimsi Vallavalitsuse esindaja asendusliige), Ave 
Viigand 5. klasside esindaja, Kadri – Anna Sklave 1. klasside esindaja 

Koosolekut juhatas: Andu Tali 

Protokollis: Krista Kalberg 

 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 
1. Hoolekogu koosolekul osalejate lühitutvustus – kõik osalejad; 
2. Uue hoolekogu koosseisu kinnitamise protsessist – Andu Tali, Jekaterina 

Tšerepannikova, koolipidaja esindaja; 
3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet; 
4. Distantsõppe eelmise aasta õppetunnid, kooli valmisolekust üleminekuks osalisele 

või täielikule distantsõppele - Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva; 
5. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina 

Tšerepannikova, koolipidaja esindaja, Alar Kuum; 
6. Püünsi Kooli uuest arengukavast 2021-2025 ja hoolekogu arvamuse kujundamine 

– Jekaterina Tšerepannikova; 
7. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 ettevalmistuse 

protsessist – koolipidaja esindaja, Andu Tali, Alar Kuum, Sigrid Harjo, Joonas 
Pärenson; 

8. Lasteaia kinnistu ja spordiväljakute renoveerimise arengutest – Alar Kuum, Esta 
Järv; 

9. Jooksvad küsimused 
 
1. Hoolekogu koosolekul osalejate lühitutvustus – kõik osalejad 
 
Hoolekogu esimees Andu Tali tervitas koosolekul viibijaid uue õppeaasta puhul ja 
rõõmustas, et koroona levikust hoolimata saime teha hajutatud kujul kontaktkoosoleku 
Püünsi Kooli aulas. Tuuli ja Joonas Pärenson osalesid Teams videosilla vahendusel. 
Toimus osalejate lühike tutvustusring.  
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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2. Uue hoolekogu koosseisu kinnitamise protsessist – Andu Tali, Jekaterina 
Tšerepannikova, koolipidaja esindaja 

 
Andu Tali selgitas, et hoolekogu selle õppeaasta liikmed ning asendusliikmed on teada, 
lastevanemate poolt valitud, kuid ametlikult veel Viimsi vallavalitsuse poolt 
kinnitamata. Vallavalitsuse esindaja Marju Aolaid selgitas, et kõik Viimsi koolid on 
oma hoolekogude koosseisud esitanud, Viimsi volikogu esindaja määratakse 20.10 
ning 28.10 kinnitatakse hoolekogude koosseisud Viimsi Vallavalitsuse poolt. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 

personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, 
Triinu Puidet; 

 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tervitas hoolekogu uue õppeaasta puhul. 
Koolijuht selgitas, et uus kooliaasta on alanud ja varsti juba lõpeb esimene periood, 
algamas on esimene koolivaheaeg, mida koolipere väga ootab, sest olukord on Covid-
19 tõttu olnud pingeline ja ärev, koolis otsustati mitte teha ennatlikke otsuseid, praegu 
on läinud hästi – viirus ongi praegune mure. 
Väga palju on olnud rõõme: tähtsaim on see, et kooli 9. klassi õpilased võtsid osa Aasta 
kool 2020 projektist ning laste endi tehtud video valiti finaali. Head uudised on, et kooli 
spordiväljakute ehitamine ja renoveerimine on alanud, võimlal on olemas ruumi 
poolitav kardin, mis leevendab veidigi ruumiprobleemi. Väga tore oli õpetajatepäev, 
mille korraldas 9. klass, kaasates abilistena 8. klassi õpilased. Kõikidele meeldis. Üks 
õpilane ütles pärast koolipäeva õpetajatele, et “müts maha teie ees”. Hea on see, et lastel 
on oluliselt paranenud hügieenioskused, pestakse käsi ja kasutatakse desovahendeid. 
Koolivorm sai uue elemendi – kleit õpetajatele. Valikusse lisati ka pusa – see on 
koolivormi osa, mida koolis võib kanda, kuid mitte pidulikel üritustel. Rõõmustav on 
see, et kollektiiviga on liitunud uued inimesed, sest uusi õpetajaid on väga raske leida, 
viimased 2-3a on leitud uusi töötajaid vaid isiklike kontaktide kaudu. Huvitav ja 
rõõmustav on see, et õpetaja Carmen alustab lapsevanematele mõeldud hispaaniakeele 
ringiga. Tööle on asunud 2.c klassi õp. Maris, arvutiõpe. Annabel on nüüd 
haridustehnoloog ning õp. Tiina on abiõpetaja. Lasteaias ei soovinud jätkata Helju, uus 
perenaine on Heli, muusikaõpetaja on Mai Brit. Nii kool kui lasteaed on 
komplekteeritud, see on puhas rõõm. 
Koolijuht andis ka lasteaiapoolse ülevaate: lasteaia õppeaasta teema on “Aken metsa” 
– ümbritsev keskkond, septembri teema on “Elu metsas, metsaannid toidulaual”. 
1. septembril olid lasteaiakohad komplekteeritud, kuid eelmisel nädalal lahkusid 2 last 
lasteaiast. Isadepäev on planeeritud värskes õhus, toimub orienteerumine 
taskulampidega. Planeeritud on kontsert, mida näidatakse lapsevanematele läbi 
videosilla. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
4. Distantsõppe eelmise aasta õppetunnid, kooli valmisolekust üleminekuks 

osalisele või täielikule distantsõppele - Jekaterina Tšerepannikova, Janne 
Järva; 
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Õppejuht Janne Järva selgitas, et 24. augustil toimus õpetajatega seminar, kus arutati 
kevadisi kogemusi ning tehti plaane edaspidiseks. Märksõnadeks on paindlikkus, 
mõistlikkus, ühtsed kokkulepped. Tore on see, et lapsevanemad on arusaajad ja  
toetavad. Esimesel koolinädalal said ka põhimõtted kirja. Koostatud on dokument 
distantsõppe toimumise kohta, mis avaldatakse siis, kui distantsõpe või eriolukord 
käivitub. Kevadise kogemuse põhjal võib öelda, et tähtsaim on omavaheline 
kommunikatsioon – nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad peavad rohkem 
suhtlema, tuleb kohe rääkida, kui tekib mõni mure või probleem. Väga suur tugi oli ja 
on tugikeskuselt, kevadel oli suurim koormus klassijuhatajatel ning e-kooli osatakse 
paremini kasutada. 
Õppejuht ja koolijuht selgitasid lapsevanemate küsimustele, et distantsõppe 
läbiviimiseks on olemas dokument, mis sisaldab põhimõtteid, õppekorraldust ja 
hindamist. Õpetajad on saanud mitu koolitust, sh platvormide osas. Kokku on lepitud, 
et kasutatakse Zoom-keskkonda ja Google Meet – keskkonda. Võimalused ja 
võimalikud komistuskohad on ülevaadatud ja vastavad kokkulepped tehtud. Õpilastele 
tagatakse arvutiõpetus kõikidel vajalikel teemadel. Kokku on lepitud, et e-koolis 
dubleeritakse õppetöö osa nii, et kõik osapooled – õpilased, õpetajad, lapsevanemad – 
omaksid ühesugust infot ning et kõikidel oleks infole juurdepääs olemas. Info 
edastatakse mh õppetöö osas, selles osas on võimalik esitada kodutöödele ka tähtajad. 
Õpetajate esindaja Hele Pomerants lisas, et e-kool on palju arenenud, eriti materjalide 
esitamise osas. Oluline on see, et kui tekib vähegi probleeme, siis tuleb kohe teada anda. 
Õpetaja lisas, et praegu on näha, et kevadine distantsõpe avaldas õppimisele suurt mõju 
– lapsed õppisid kiiresti, pinnapealselt, jäi puudu õpetajapoolsest järjepidevast 
süsteemsest lähenemisest, seetõttu korrati materjale üle kogu septembri. 
Koolijuht selgitas, et ärajäänud ujumised 1. klassis tehakse edaspidi jooksvalt tasa, kuna 
ujumine jätkub kuni 5. klassini.  
Koolijuht rõhutas, et kui kellelgi on IT-alaseid probleeme, siis kool saab vajadusel 
aidata – nt kui internetti kasutab 3 last perest, saab sellega arvestada, või kui kodudes 
ei ole piisavalt arvuteid. 
Õpilaste esindaja Brita Melinde palus koolijuhtidel arvestada distantsõppele saatmisel 
sellega, et 9. klass on lõpuklass, kellel on olulised eksamid kevadel, et neid mitte 
esmajoones distantsõppele saata.  
Õppejuht selgitas, et kool püüab distantsõpet nii palju vältida kui võimalik ning leida 
teisi lahendusi. Õppejuht lisas, et 9. klassiga püütakse igati arvestada, kuid samas on 
riigipoolsetes korraldustes, et 1.-6. klass peab kontaktõppes olema niikaua kui 
võimalik.  
Koolijuht lisas, et kool hakkab korraldama ühepäevaseid distantsõppepäevi, et välja 
noppida murekohad ning õppekorraldust vastavalt sellele jooksvalt korrigeerida.  
Koolijuht ja õppejuht selgitasid küsimusele hindamise kohta distantsõppe ja eriolukorra 
ajal, et arutavad õpetajatega veelkordselt läbi, millises mahus hindamine/ hinnatavate 
tööde hulk on mõistlik olukorras, kui lapsed ei saa käia järjepidevalt koolis. Tehti 
ettepanek formuleerida koolile omapoolne ettepanek hindamise osas. 
Suur arutelu tekkis hoolekoguliikmete vahel seoses koolipoolse sooviga teha kõikidele 
lastele kooli e-mail ning kuidas hakkab toimuma veebipõhine õpetamine, selle 
jagamine ning turvalisuse tagamine. Osa lapsevanemaid leidis, et nõusolekud peaksid 
olema kõikidele kohustuslikud, teised viitasid, et praegusel kujul ei ole siiski tagatud 
lastele piisav küberturvalisus ning et koolipoolne selgitustöö on olnud vähene.  
Koolijuhtkond selgitas, et kool soovib teha kõikidele lastele koolipõhise e-maili, kuna 
nii on tagatud suurem turvalisus ning et sellisel viisil on lapse viibimine võimalikus 
veebitunnis tuvastatud. E-maili aadressi saab teha nii nimelise kui anonüümse, need 
võimalused lapsevanematele ka anti. Koolijuht selgitas, et enamus lapsevanemaid 
allkirjastasid ja nõustusid koolipoolse e-maili loomisega, teistele peab veel tegema 
lisateavitustööd. Samuti nõustus kooli juhtkond, et andmekaitsealaste andmete 
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töötlemisega seotud tegevuste juurde peab kaasama rohkem spetsialiste, nt 
konsulteerima andmekaitseinspektsiooniga. Arutati ka seda, kuidas lapsi rohkem 
õpetada veebikeskkonnas käituma ning nii enda kui kaaslaste turvalisust hoidma, sest 
on olnud juhtumeid, kus piiratud andmeid on siiski jagatud sõpradega, mistõttu on 
veebitegevustega ühendust saanud kolmandad isikud, kellel selliseid õiguseid ei ole. 
Koolijuht selgitas, et tuleb välistada võõraste inimeste sisenemise võimalused. 
Õppejuht lisas, et igasugune filmimine ja salvestamine on kõikidel osapooltel rangelt 
keelatud, seda rõhutatakse ka lastele pidevalt. 
Koolijuht tõi välja, et sarnaselt õpilastele on raske uute oludega kohaneda ka õpetajatel. 
Koolijuht lisas, et kool kaalub andmekaitsealaste nõusolekute sidumist kooli 
vastuvõtmisega – kooli kodukorda viiakse sisse vastavad punktid. 
Valla esindaja Maiu Plumer selgitas, kuidas vald toetab digiõpet. Käivitamisel on 
projekt Digikool, kui volikogu kinnitab eelarve – mis tagab koolidele arvutipargid, 
õpetajatele koolitused. Praegu toimub pilootuuring – Viimsi kooli ja Prangli kooli 6. 
klassid õpivad koos veebiõppes. 
Hoolekogu esimees tõi välja, et kindlasti võiks digiõppe turvalisuse tagamiseks tulla 
riiklikult vajalikud õigusaktide muudatused seadusandja tasemel, sh täiendused 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse. Koolid ei saa lootma jääda osapoolte 
mõistmisele ja eetikale. 
Kokkuvõtvalt selgitas koolijuht, et kõik kokkulepped tehakse lapsevanematega 
koostöös, andmekaitsega seotud otsuseid saab teha vaid lapsevanemate nõusolekul, 
kool teeb järjepidevat selgitustööd ja püüab täpsustada oma sõnumeid. Salvestamine ja 
filmimine õppesituatsioonis on keelatud, õpilase osalemine veebitunnis toimub 
lapsevanema nõusolekul kaameraga või häälega.  
Lapsevanema küsimusele lasteaia töökorralduse kohta distantsõppe ja eriolukorra 
valguses vastas koolijuht, et lasteaiad jätkavad praegustel andmetel tööd igal juhul, st 
lasteaias toimub kontaktõpe nagu tavaliselt. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

5. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina 
Tšerepannikova, koolipidaja esindaja, Alar Kuum; 

 
Koolijuht selgitas, et kooli eelarve on koostatud ning saadetud valda, eelarve 
koostamisel on saanud osaleda kõik töötajad, ainesektsioonide kaudu. Üldiselt on 
eelarve samas suurusjärgus kui eelmisel aastal, väljaarvatud IT maht. 
Küsimusele õpetajate palgatõusu osas selgitas valla esindaja, et valla eelarve on 15.09 
esitatud, eelarve protsessi menetlemisprotsess on pooleli. 1. lugemine toimub 
detsembris, 2. lugemine jaanuaris 2021. Lähteülesanne  oli selline, et eelarve 2021 peab 
jääma samasse suurusjärku nagu aastal 2020. Püünsi kooli spordiväljakute 
investeeringud 106000.- ja 576000.- on lisatud juurde. Haridustöötajate palgatõus on 
valla eelarves 5%-line, kuid praegu ei oska selle kohta täpsemalt öelda. Vallale on 
haridustöötaja prioriteet. 
Kristjan Jõekalda küsimusele, kas vald saaks õpetajaid toetada nt ametikorteriga, vastas 
vallaesindaja, et sellist varianti võib vald kaaluda, ettepanek edastatakse valda. 
Alar Kuum lisas, et probleem puudutab ka nt treenereid. 
Andu Tali esitas vallale küsimuse, kas vald saab teha Tallinna linnaga koostööd, et 
tagada tasuta transport õpetajatele ka Tallinna piires, kuna praeguseks on 
ühistranspordiühendus Tallinnaga pigem halvenenud, mis raskendab veelkord 
õpetajate leidmist Viimsi koolidesse. 
Kokkuvõtvalt selgitas koolijuht, et eelarve osas praegu põhjust muretsemiseks ei ole, 
kärpeid ettenähtud ei ole, kõik vajadused on eelarveprojektis kirjas. Samuti on hea 
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uudis, et kevadel ootele jäänud uute võimlatoolide tellimine on uuesti päevakorras ning 
vallast on luba saadud. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
6. Püünsi Kooli uuest arengukavast 2021-2025 ja hoolekogu arvamuse 

kujundamine – Jekaterina Tšerepannikova 
 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et Püünsi kooli uus arengukava on tehtud 
koostöös erinevate oluliste huvigruppidega ning mitmes osas. Arengukava projekt on 
valminud sisukas arutelus ja suhteliselt tasakaalus. Alates veebruarist on toimunud 
koosolekud ja kohtumised juhtgrupiga ning väljasõit – saadud on  palju tagasisidet, 
kõikide huvigruppide soovidega on mõistlikult arvestatud. Pedagoogiline nõukogu 
(lasteaed) ja õppenõukogu on arengukava 2021-2025 heaks kiitnud. Sisulisi muudatusi 
ei ole esitatud. 
Arengukava projekt on saadetud koolijuhi poolt hoolekoguliikmetele tutvumiseks ja 
seisukoha kujundamiseks. 
Hoolekogus tekkis arutelu seoses kooli tunnuslause muutmisega – “Mere poole kaldu” 
asendati uues arengukavas “Mere ja metsa vahel”. Koolijuht selgitas, et uus lähenemine 
annab võimaluse ära kasutada kogu kooli ümbrust, uus lähenemine laiendab võimalusi, 
kuna peale mere on kooli ümbruses ka ilus mets. Kõik merega seotu jääb ka uues 
arengukavas alles. Toimus hääletus Püünsi kooli 2021-2025 arengukava osas.  
 
Hoolekogu otsustas kiita Püünsi kooli arengukava 2021-2025 esitatud kujul heaks, et 
koolijuht saab selle edastad Viimsi valda järgnevaks menetluseks. 
 

Poolt 16 hoolekoguliiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

 

7. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 ettevalmistuse 
protsessist – koolipidaja esindaja, Andu Tali, Alar Kuum, Sigrid Harjo, 
Joonas Pärenson 

 
Vallaesindaja Marju Aolaid selgitas, et Viimsi vallas käib ettevalmistus valla hariduse 
ja noorsootöö arengukava 2021-2035 valmimiseks. Selle raames on käinud kogu suvi 
töö, soovitakse teha “elav” dokument. Toimunud on huvigruppide arutelud ja 
fookusgruppide intervjuud. Püünsi koolist ja lasteaiast on osalenud 4 inimest. Praegu 
tehakse kokkuvõtteid. Protsessi partneriks on Cumulus Consulting OÜ – Jaan Urb. 
Järgmise sammuna koostatakse küsimustik, et kaasata haridusega seotud sihtgruppe. 
Novembris-detsembris jõuab dokument esimesele lugemisele. Valla esindaja rõhutas, 
et kui tekib ajaline tõrge, siis lükatakse kinnitamist edasi, sest oluline on see, et  
dokument saaks sisuline. Enne esimest lugemist vallas saadetakse dokument 
sihtgruppidele tutvumiseks. 
Alar Kuum lisas märke, et loodetavasti Püünsi lasteaeda ei unustata teavitada olulistest 
protsessidest, nagu varasemalt on juhtunud. 
Valla esindaja avaldas lootust, et ei unustata. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
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8. Lasteaia kinnistu ja spordiväljakute renoveerimise arengutest – Alar Kuum, 

Esta Järv 
 

Alar Kuum esitas tänu, et kolmeaastane pikk ja raske protsess on veetud ning eelmisel 
nädalal allkirjastati mõlema spordiväljaku lepingud – st lähiajal alustatakse 
spordiväljaku ehitustöödega lasteaia kinnistul ning asutakse renoveerima kooli 
spordiväljakut. Mõlemal puhul on töövõtjaga kokkulepe, et ehitustööde konkreetsest 
algusest teavitatakse ette. Füüsilised tööd algavad detsembris, kestavad 12 kuud, 
töövõtja arvas, et põhilised tööd valmivad jaanipäevaks ning sportida saab juba 
järgmisel sügisel. Väiksema spordiväljaku valmimine toimub eeldatavast jaanuaris, 
kuna ehitustööd võtavad aega umbes 3 kuud. Pikemalt võtab aega muru valmimine, 
kuid muid vahendeid saab kasutada. Renoveeritud spordiväljak saab olema piirdega, 
nii et talvel saab sinna rajada liuvälja. 

Oluline info seoses spordiväljaku renoveerimisega on see, et suletakse esimene 
(lasteaiapoolne) jalg- ja autovärav, lapsi saab hakata lasteaeda tooma teistest väravatest.  

Valla esindaja lisas, et valla praegune prioriteet on huvikooli Artium valmimine, kuid 
Püünsi kooli spordiväljakud valmivad ikkagi. 

Alar Kuum kutsus lapsevanemaid üles mõtlema edasi, mida veel õues tegutsemiseks 
vaja teha, kõik ideed on teretulnud. Näiteks on ettepanek paigaldada tenniseväljaku 
juurde statsionaarne (kanalisatsiooniga) tualett. 

Koolijuhi hinnangul on jalgrattakohti kooli ees piisavalt, lapsevanematelt tuli ettepanek 
paigaldada lisaks ka tõukside hoidla. 

Koolijuht tõi välja teemaderingi seoses kooli keldrikorrusega – vallale on esitatud 
taotlus keldrikorruse kordategemiseks ja funktsionaalseks muutmiseks, kuna 
keldripinda on palju, mis praegu seisab suures osas kasutult või on halvas seisus. Valla 
esindajad on käinud olukorraga tutvumas ning ootavad ettepanekuid. Kooli arvates 
peaks keldrikorrusel kindlasti olema tehnoloogiaklass, samuti suusavarustuse ja 
rahvariiete hoidlad, loovainete klassid, tüdrukute tööõpetuse klass ning liikumisala (nt 
akrobaatikasaal), samuti õpetajate puhkeala ning laste garderoobid. Koolijuht kutsus 
üles tegema ettepanekuid, et siis tellida ühtne arhitektuuriline lahendus.  
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

9. Jooksvad küsimused 
 

9.1 Järgmine hoolekogu koosolek 
Arutati, millal võiks planeerida järgmise hoolekogu korralise koosoleku veel sel aastal 
ja eeldusega, et selleks ajaks on juba kinnitatud Püünsi Kooli hoolekogu uus koosseis. 
 
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu 
korraline koosolek toimub 08.12.2020.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00. Hoolekogu 
esimees saadab sellekohase info hoolekogu liikmetele ka e-posti teel. 
 
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning 
lõpetas koosoleku. 
 

/digiallkiri/      /digiallkiri/    

Andu Tali      Krista Kalberg 
Hoolekogu esimees      Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


