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Sissejuhatus
Puldi ekraan on jagatud kaheks:
1. Ekraani ülaäärel kuvatakse voliniku nimi; kõnede, sõnavõttude või küsimuste
esitamise ajal näidatakse esinemise aega.
2. Ekraani keskel on istungi info ala. Siin kuvatakse päevakorrapunkti pealkirja (pikema
nime puhul osaliselt); voliniku kõne, sõna või küsimuse järjekorra numbrit;
hääletustulemusi; salajase hääletamise nimekirja jms.
Pultide toimimise eelduseks on operaatori tarkvaraga (edaspidi Operaator) ühenduse
olemasolu.
Kui ekraani allserva ilmub punast või rohelist värvi ühenduse ikoon, peab volinik kohe
teavitama Operaatorit. Kui allserval ikoon puudub, on puldis vajalik ühendus loodud.
Kui volinik saabub kaardiga oma töökohale, siis kuvatakse ekraani ülal servas voliniku nimi.
Volinik saab siseneda ainult temaga seotud pulti.
Operaator saab ka ise volinikku tema kohale määrata.

Toimingute kirjeldused
Kõne
Kõne järjekorda lisamiseks tuleb klaviatuuril vajutada nuppu „Kõne“. Puldi ekraanile ilmub
info, mitmendale kohale kõnejärjekorras on volinik registreeritud. Kõne pidamise ajaks pult
lukustub.
Kõnest loobumiseks tuleb uuesti vajutada nuppu „Kõne“. Seejärel küsitakse kinnitust kõnest
loobumise kohta. Volinik peab oma otsuse tegema klaviatuuril nuppe „Poolt“ ja „Vastu“
kasutades.
Kõne esitamise aeg kõnepuldist on kuni 5 minutit.
Teiste volinike pultides kuvatakse kõne aeg kasvavalt.
Sõna
Sõnavõtu järjekorda lisamiseks tuleb klaviatuuril vajutada nuppu „Sõna“. Puldi ekraanile
ilmub info, mitmendale kohale sõnavõtu järjekorras on volinik registreeritud. Sõnavõtust
loobumiseks tuleb uuesti vajutada nuppu „Sõna“. Seejärel küsitakse kinnitust sõnavõtust
loobumise kohta. Volinik peab oma otsuse tegema klaviatuuril nuppe „Poolt“ ja „Vastu“
kasutades.
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Sõnavõtu ajal ilmub voliniku ekraanile kiri „Mikrofon avatud sõnaks“ ning kuvatakse aja
indikaatorriba ja aeg kahanevalt. Kui sõnavõtt on pikem kui 2 minutit, muutub ajanäit
punaseks ja hakkab kasvama.
Teiste volinike pultides kuvatakse sõnavõtu aeg kasvavalt.
Küsimus
Küsimuse järjekorda lisamiseks tuleb vajutada klaviatuuril nuppu „Küsimus“. Puldi ekraanil
kuvatakse info, mitmendale kohale järjekorras on volinik registreeritud. Küsimusest
loobumiseks tuleb uuesti vajutada nuppu „Küsimus“. Seejärel küsitakse kinnitust küsimusest
loobumise kohta. Volinik peab oma otsuse tegema klaviatuuril nuppe „Poolt“ ja „Vastu“
kasutades.
Esinemise ajal ilmub ekraanile kiri „Mikrofon avatud küsimuseks“ ning kuvatakse aja
indikaatorriba ja aeg kahanevalt. Kui küsimuse esitamise aeg on pikem kui 30 sekundit,
kuvatakse ajanäitu kasvavalt punasena.
Teiste volinike pultides kuvatakse küsimuse esitamise aeg kasvavalt.
Ettekanne ja kaasettekanne
Kui volinik on käimasoleva päevakorrapunkti ettekandja või kaasettekandja, siis näidatakse
seda ka informatiivselt tema puldi ekraanil päevakorrapunkti nimetuse all. Peale esinemist
märge kustub. Puldist ei saa ennast ise ettekandja kohalt kustutada, seda saab teha ainult
Operaator.
Kui volinik on käimasolevas päevakorrapunktis ettekandja või kaasettekandja, kuvatakse
vastav info tema puldil päevakorrapunkti nimetuse all. Peale esinemist märge kustub.
Ettekandeks antakse aega 15 minutit ja kaasettekandeks 10 minutit.
Teiste volinike pultides kuvatakse ettekande/kaasettekande aeg kasvavalt.
Näide:
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Kohaolekukontroll
Kohalolekukontrolli ajal ilmub ekraanile kiri “Kohalolekukontroll” ning päevakorrapunkti
nimi. Lisaks kuvatakse aja indikaatorriba ja aega kahanevalt. Kohalolekukontrolli ajal saab
volinik ennast kohale märkida vajutades nupule „Poolt“.
Samas märgitakse kohale ka kaardiga pulti sisenenud volinik. Ekraanile ilmub tekst „Olete
märgitud kohale“. Kui volinik pärast registreerumist lahkub, eemaldades kaardi puldist, siis
loetakse ta kontrollitulemustes siiski kohal olevaks. Pärast kohalolekukontrolli lõppu
näidatakse tulemusi ka kohalolnud voliniku puldi ekraanil:
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Hääletus
Hääletuse ajal ilmub ekraanile päevakorrapunkti nimi, hääletuse kommentaar (kui see on
lisatud) ja aja indikaatorriba ning hääletamise aeg kahanevalt.
Avaliku hääletamise korral saab volinik kasutada nuppe „Poolt“ (roheline), „Vastu“ (punane)
ja „Erapooletu“ (kollane). Tehtud valik on näha ka ekraanil.
Kui volinik ei tee hääletamise ajal valikut, siis loetakse ta mitte osalenuks.
Volinik võib kohale saabuda ka hääletamise ajal ja saab osaleda hääletamises. Kui volinik
lahkub enne hääletamise lõppu ja tõmbab kaardi välja, siis läheb tema tehtud valik ikkagi
kirja.

Salajase hääletamise ajal nupp „Erapooletu“ ei toimi ning tehtud valikut ekraanil ei näidata.
Nimekirjaga hääletuse korral kuvatakse ekraani vasakus servas nimekiri. Nimede vahel saab
liikuda klahvidega üles „↑“ ja alla „↓“. Nupp „Poolt“ kinnitab valiku. Kuna nimekirjaga
hääletus on salajane, siis valitud isiku juurde kinnitusmärget ei ilmu ning nimel olev
fookusriba ei ole enam nähtav. Kui soovitakse valikut muuta, siis tuleb vajutada
nooleklahvidele ja fookusriba tuleb uuesti nähtavale. Hääle saab kandidaat, keda viimasena
valitakse ja „Poolt“ klahvile vajutatakse. Aja näitamine toimib nii, nagu avaliku ja salajase
hääletamise juures on kirjeldatud.
Ühe kandidaadi puhul on hääletusaeg 20 sekundit, iga järgmise kandidaadi puhul lisatakse
hääletusajale 5 sekundit.
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Vaheaeg
Kui on istungi vaheaeg, siis ilmub puldile kiri „Vaheaeg“ ning üleval paremas nurgas
kuvatakse kellaaeg. Vaheaja ajal ei saa ennast esinemiste järjekordadesse lisada.
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