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Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2013/2014. õppeaasta analüüs 

2013/2014. õppeaasta eesmärgid olid: 

 

1. Õppe-kasvatustöö tulemuste parandamine, selleks: 

1.1. õppe- ja kasvatusetegevuse tugevam orienteeritus koostööle, loomingulisusele ja 

suhtlemisoskusele kui üldpädevustele ning väärtustele; 

1.2. HEV õpilaste õppe ja tugistruktuuride töö analüüsimine ja parendamine; 

1.3. koolis töötavate tugistruktuuride töö tulemuslikkuse hindamine. 

2. Töö- ja õpikeskkonna arendamine, sh: 

2.1. kooli teabe süstemaatiline edastamine e-koolis igakuise kalenderplaanina: 

2.1.1. töötajate paremaks kaasamiseks ja teabe paremaks edastamiseks koostada õppe-

kasvatustegevust toetavate struktuuride töö- ja kalenderplaanid järgmiseks kuuks 

eelneva kuu viimasel nädalal ja avaldada e-koolis; 

2.1.2. andmebaasides gümnaasiumi andmete korrastamine, täpsustamine ja 

teenusekeskkondade administraatorite töö korraldamine. 

2.2. riiklikus õppekavas sätestatud õpikeskkonna ressursside tagamine. 

3. Pedagoogide täiendkoolituste korraldamine ja EHISes andmete õigsuse tagamine, sh: 

3.1. Koolitusprioriteetide valik lähtudes koolituste tulemuslikkuse analüüsist; 

3.2. Personaalsete koolituskavade ettevalmistamine. 

 

Järeldused 

1. Õppe-kasvatustöö tulemuste parandamine, selleks: 

1.1. õppe- ja kasvatusetegevuse tugevam orienteeritus koostööle, loomingulisusele ja 

suhtlemisoskusele kui üldpädevustele ning väärtustele; 

a) Varasemast rohkem toimus aineõpetajate ümarlaudu, kus arutleti paralleelklasside 

kaupa iga õpilase õppetööd ja käitumist, nõustati kolleege ja suunati tähelepanu 

parendust vajavatele töölõikudele. 

b) I kooliastmes toimus katseliselt kevadkonverents, III kooliastme loovtööde kaitsmine 

oli edukas ning gümnaasiumi uurimistööde kaitsmise komisjon hindas keskmist taset 

tõusvana. Loomingulisust ja suhtlusoskust arendavates projektides osalemine oli ja 

jääb jätkuvalt kasvatustöö eesmärgiks 

c) Õppeaasta jooksul valmistati ette ainenõukodadelt üleminek kooliastme nõukodadele, 

mis peab järgmistel perioodidel tagama õppe- ja kasvatustegevuses õpetajate tihedama 

koostöö õpilaste individuaalsel arendamisel; 

1.2. HEV õpilaste õppe ja tugistruktuuride töö analüüsimine ja parendamine; 
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a) Teaduskooli töös osales 13 õpilast ja lõpetati 12 kursust järgmistes ainetes: 

matemaatika, keemia ja programmeerimine. 

b) Pärnumaa 17-st aineolümpiaadist osalesime 15-l (ei osalenud majandus- ja 

lingvistikaolümpiaadil). KiNG õpilaste arv moodustab Pärnumaa õpilaste arvust 10,07 

%, olümpiaadidel osalejatest aga 12,33 % 

c) Pärnumaad vabariigi tasandil esindanud KiNG õpilaste arv on märkimisväärne 

 2011/12 2012/13 2013/14 

Pärnumaalt vabariigis 10 13 21 

sh KiNG õpilased 7 8 12 

d) Riiklikult toetatavate õpilaskohtade õpilaste õppeaasta keskmine hinne oli 4,05, 

madalaim 3,3 ja kõrgeim 4,80 ning need õpilased osalesid keskmiselt 1,6 huviringi 

töös; 

e) Hästi toimis eelmisel õppeaastal HEV õpilaste võrgustikutöö: õpilane, lapsevanem, 

õppealajuhataja, psühholoog ja klassijuhataja kaardistasid olukorra ning võtsid 

ülesanded ning kohustused edaspidiseks. Üle kümne korra peeti vajalikuks kokku 

kutsuda ümarlaud ja tulenevalt olukorrast peeti samas koosseisus nõu korduvalt.  

1.3. koolis töötavate tugistruktuuride töö tulemuslikkuse hindamine. 

a) mitmete tugitegevuste tulemusel on puudumiste arv vähenenud 

 Puudumiste % 

 Põhjusega Põhjuseta % puudumistest 

2011/12 õppeaasta 9,01% 11,4% 

2012/13 õppeaasta 8,70% 8,39% 

2013/14 õppeaasta 7,90% 7,75% 

 Sh kooli esindamine 12,6%  

b) 7. klassi LÕK õpilased õppisid eesti keele ja matemaatika tundides tavaklassist eraldi. 

Tulemuseks oli õppeaasta lõpetamine täiendava õppetööta. 

c) Huvitegevusse kaasatus on hea ning seda annab parandada 

 I 

veerand 

II 

veerand 

III 

veerand 

IV 

veerand 

Õpilaste arv (1.-12.klass) 353 353 359 358 

Kooli huviringides osalejad 71,1% 72% 70,2% 68,4% 

Väljaspool kooli huviringides 36% 36,5% 40,7% 38,7% 

Kõik huvitegevuses osalejad kokku 78,8% 79,9% 79,4% 77% 

Ei osale huviringides 21,2% 20,1% 20,6% 23% 

2. Töö- ja õpikeskkonna arendamine, sh: 

2.1. kooli teabe süstemaatiline edastamine e-koolis igakuise kalenderplaanina: 

2.1.1. töötajate paremaks kaasamiseks ja teabe paremaks edastamiseks koostada õppe-

kasvatustegevust toetavate struktuuride töö- ja kalenderplaanid järgmiseks kuuks 

eelneva kuu viimasel nädalal ja avaldada e-koolis; 
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a) teabe edastamise muudatused on andnud tagasiside hinnangutes märku paranemisest 

ning üldise seisukoha põhjal tuleb jätkata teabe koondamist e-kooli 

 
2014 

a 

sh.mitte 

klassijuhatajad 

sh. 

klassijuhatajad 
2013 a 2012 a 

aruandluse asjakohasus 4,42 4,43 4,42 4,25 4,60 

koosolekute päeva ja kodukord 4,73 4,64 4,79 4,52 4,60 

asjakohase info kättesaadavus 4,12 4,36 3,95 3,91 4,10 

2.1.2. andmebaasides gümnaasiumi andmete korrastamine, täpsustamine ja 

teenusekeskkondade administraatorite töö korraldamine. 

a) kooli poolt kasutatavates andmebaasides on teave korrektselt ja õigeaegselt esitatud, 

andmed on korrastatud 

b) Andmekaitse Inspektsiooni poolt on koolil pikendatud isikuandmete töötlemise luba 

2.2. riiklikus õppekavas sätestatud õpikeskkonna ressursside tagamine. 

a) Õpikeskkonna ressursside tagamine on toimunud kooskõlas kooli arengukava, töö- ja 

tervisekaitse kontrollorganite ettekirjutuste ja õpetajate eneseanalüüsides esitatud 

taotluste alusel; 

b) olulist abi õpikeskkonna ressursside tagamiseks on andnud kooli vilistlaste poolt 

pakutud mööbel ning IKT vahendid. 

 2014. a 
sh mitte 

klassijuhatajad 

sh 

klassijuhatajad 
2013. a 2012. a 

olmetingimused 4,52 4,29 4,68 4,32 4,50 

õppevah.olemasolu 4,15 4,21 4,11 3,86 4,10 

3. Pedagoogide täiendkoolituste korraldamine ja EHISes andmete õigsuse tagamine, sh: 

3.1. Koolitusprioriteetide valik lähtudes koolituste tulemuslikkuse analüüsist; 

a) jätkuvalt on tagatud õpetajate osalemine vabariigi ja maakonna tasandil 

õpetajaühenduste töös, tasuta ainealastel koolitustel ning sisekoolitustel, mis 

korraldatakse tulenevalt kooli eesmärkidest ja õigusaktidest; 

b) kasvanud on nii koolitustundide kogumaht, tundide arv õpetaja kohta kui ka 

koolitustunni hind 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Koolitustunde kokku 2409 2494 2650 2803 

Koolitustunde õpetaja kohta 58,8 63,9 67,9 72,2 

Koolitustunni hind € 5,5 6,6 2,34 4,12 

c) rahulolu koolitusvõimalustega on tagasiside hinnangute põhjal paranenud 

 2014 a 
sh mitte 

klassijuhatajad 

sh  

klassijuhatajad 
2013. a 2012. a 

täiendkoolituse võimalused 4,21 4,43 4,05 3,67 4,50 

enesearengu võimalused 4,58 4,50 4,63 4,19 4,50 
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3.2. Personaalsete koolituskavade ettevalmistamine. 

a) õpetaja kutsestandardi rakendumisel on jätkuvalt vajalik keskenduda individuaalsete 

koolituskavade koostamisele mis tagavad õpetaja parema valmisoleku 

haridussüsteemis toimetulekuks 

 

Üldtööplaan 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2014/15 õppeaasta põhiline eesmärk on jätkuvalt Saarde 

Vallavolikogus 29.02.2012 kinnitatud kooli arengukava punkti 7.5.1 „Õpilaste 

individuaalsuse eripära arvestamine õppe- ja kasvatustöö protsessis” täitmine. 

 

1.Õppe- ja kasvatustöö-alane tegevus: 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

1.1. Kaasaegsete 

metoodikate ja 

haridustehnoloogia 

tõhusama kasutamise 

kaudu õpitulemuste 

parandamine. 

a) temaatiline õpetajate 

koolituskava  

b) sisekoolitused 

d) tundide külastused 

e) tagasiside 

d) õpetajate temaatilised 

eneseanalüüsid 

Õppealajuhataja 
31.august 

2015 

1.2. Kaasava hariduse 

põhimõtete rakendamine 

õppe- ja kasvatustöös. 

Hariduslike 

erivajadustega (HEV) 

õpilaste õppetegevuse 

analüüsimine ja 

arendamine. 

a) Teaduskooli töös osalemine  

b) olümpiaadidest ja konkurssidest 

osavõtuks ettevalmistus 

c) õpiraskustega õpilaste 

tugisüsteemide töö analüüs 

d) klassijuhatajate töö analüüs ja 

aruandlus 

e) koostöö vanematega 

Õppealajuhataja,  

hariduslike 

erivajadustega 

õpilaste 

komisjon 

(HEVKO) 

31.august 

2015 

1.3. Erinevate osapoolte 

koostöö huvitegevuse 

võimaluste 

laiendamiseks. 

a) õpilaste huvide kaardistamine 

b) vanemate seisukohtade 

kaardistamine 

c) ressursside optimaalne jaotus 

Direktor,  

huvijuht,  

ringijuhid 

31.august 

2015 

 

2. Töö- ja õpikeskkond 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

2.1. Keskkonnahoidliku ja 

jätkusuutliku töö- ja 

õpikeskkonna 

väärtustamine. 

a) temaatiliste ürituste 

korraldamine kalenderplaani 

põhjal 

b) osalemine projektides 

c) õppekäikude korraldamine 

Kooliastme 

kodade juhid, 

õppealajuhataja, 

huvijuht 

31.august 

2015 

2.2. Tehnoloogia ja IKT 
a) projektitaotluste koostamine ja direktor 31.august 
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alaste pädevuste 

saavutamiseks vajaliku 

taristu jätkusuutlikkuse 

tagamine. 

esitamine 

b) ressursside optimaalne jaotus 

2015 

2.3. Õigusaktidest tulenevate 

nõuete tagamine töö- ja 

õpikeskkonna arendusel. 

a) töö- ja õpikeskkonna seire 

b) keemia klassi ümberehitus 

c) ressursside optimaalne jaotus 

direktor,  

direktori 

asetäitja 

majandusalal 

31.august 

2015 

 

3.Õpetajate isiklike kutsekompetentsuste väärtustamine. 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

3.1. Arenguvestluste 

läbiviimine. 

a) arenguvestluste materjalide 

ettevalmistamine 

b) arenguvestluste läbiviimine 

c) arenguvestluste tulemuste 

analüüs 

õppealajuhataja 
31.august 

2015 

3.2. Kutsestandarditele 

vastavate 

kutsekompetentsuste 

saavutamine ja 

kutsetunnistuse 

taotlemine. 

a) õpetajate eneseanalüüside, 

koolitusvajaduste ja tagasiside 

analüüs 

b) koolituskava põhjal koolituste 

korraldamine 

c) õpetajate toetamine kutse 

taotlemisel 

direktor, 

õppealajuhataja 

31.august 

2015 

 

4.Kaasamine ja koostöö. 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

4.1. Kooli erinevate 

struktuuride koostöö 

õppe- ja kasvatustöö 

alaste eesmärkide 

saavutamisel 

a) õppe- ja kasvatustegevuse seire 

ja analüüs 

b) struktuuriüksuste töö seire ja 

analüüs 

direktor, 

õppealajuhataja 

31.august 

2015 

4.2. Kooli erinevate 

struktuuride koostöö 

kooli järgneva perioodi 

arengukava koostamisel 

a) arengukava täitmise analüüs 

b) arendustegevuse valdkondade 

fikseerimine 

c) arengukava koostamise 

koordineerimine 

direktor,  

õppealajuhataja, 

direktori 

asetäitja 

majandusalal 

31.august 

2015 
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Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2014/2015. õppeaastal 

Õppenõukogu 

 

Nr Teemad Vastutaja 
Kuu-

päev 

Alguse 

aeg 

1.1 
Õppetöö ja puudumiste analüüs ning rakendatud 

meetmete mõju 

klassijuhatajad 27. 

oktoober 
15.10 

1.2 I veerandi töötulemuste analüüs õppealajuhataja   

1.3 Info    

 

2.1 
Õppetöö ja puudumiste analüüs ning rakendatud 

meetmete mõju 

klassijuhatajad 12. 

jaanuar 
15.10 

2.2 Õpiabisüsteemi ja tugistruktuuride töö analüüs õppealajuhataja   

2.3 I poolaasta õppetöö analüüs õppealajuhataja   

2.4 
Ülevaated kooli struktuuriükskuste I poolaasta 

tööst 

kooliastme 

kodade juhid, 

õppealajuhataja 

  

2.5 Info direktor   

 

3.1 
Õppetöö ja puudumiste analüüs ning rakendatud 

meetmete mõju 

klassijuhatajad 23. 

märts 
15.10 

3.2 III õppeveerandi töö analüüs õppealajuhataja   

3.3 
Arvamuse andmine kooli dokumentatsioonile 

õigusaktidest tulenevate muudatuste põhjal. 

kooliastme 

kodade juhid, 

õppealajuhataja, 

direktor 

  

3.4 Info    

 

4.1 Üleminekuklasside õpilaste tunnustamine 

õppealajuhataja mai 

viimane 

nädal 

 

4.2 Täiendavale õppetööle määramine õppealajuhataja   

4.3 

Arvamuste andmine õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldusele ning ettepanekute tegemine uue 

õppeaasta ettevalmistuseks. 

kooliastme 

kodade juhid, 

õppealajuhataja, 

direktor 
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4.4 Info    

 

5.1 Pikendatud õppetöö tulemused 
õppealajuhataja 

16. juuni 12.00 

5.2 Järeleksamite tulemused 
õppealajuhataja 

  

5.3 Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine õppealajuhataja   

5.4 Täiendavale õppetööle määramine õppealajuhataja   

5.5 Gümnaasiumi lõpetamine, õpilaste tunnustamine õppealajuhataja   

5.6 Info    

 

6.1 

Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja 

klassikursuse lõpetamine, põhikooli lõpetamine ja 

õpilaste kooli nimekirjast välja arvamine. 

õppealajuhataja 
28. 

august 
10.00 

6.2 Kooli struktuuriükskuste aasta tegevuse ülevaated 

metoodika-

komisjoni juht, 

kooliastme 

kodade juhid 

  

6.3 2014/2015. õppeaasta töö tulemuste analüüs 
õppealajuhataja, 

direktor 
  

6.4 
Koduõppele suunamist vajavate õpilaste 

nimekirjade kinnitamine 

õppealajuhataja 
  

6.5 
Kooli 2015/2016. õppeaasta üldtööplaani 

kinnitamine 

direktor   

6.5 Info    
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Sisekontroll 

Sisekontrolli prioriteedid on: 

a) õpilaste individuaalset eripära arvestavate kaasaegsete meetodite kasutamine õppetunnis 

b) HEV õpilased tavaklassis 

Prioriteetidest lähtuvad sisekontrolli alalõigud, ajad, läbiviijad, kontrollimise vormid ja tulemuste 

analüüsi ning arutluste ajad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis ning õpetajate toa 

teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal.  

 

Metoodikanõukogu 

Metoodikanõukogu prioriteedid on: 

a) kooli õppekava üldosa korrigeerimine  

b) riiklikust õppekavast erinevate õppekavade kasutamise jälgimine kaasava hariduse 

põhimõtetest lähtudes. 

c) õppe- ja kasvatustegevuse osa ettevalmistamine kooli järgmise perioodi arengukava 

koostamiseks, sh õppeainete, -materjalide ja –vahendite strateegia väljatöötamine 

Metoodikanõukogu töötab „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi metoodikanõukogu töökorra” alusel. 

 

Kooliastme nõukojad 

I kooliastme nõukoda 

I kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 

- õpiabi korraldamine õpilase individuaalsest arengust lähtuvalt 

- pikapäevarühmade töö sisu ja selle seosed huvitegevusega 

- eakohane väärtuskasvatus 

- vahetunni reeglid väikses majas 

- liikluskasvatus ja ohutu kodutee 

- laste püsiv kaasatus huvitegevusse 

- kooliastme õpireiside korraldamine 

- õppematerjalide ja -vahendite tellimine ja jaotus 

 

II kooliastme nõukoda 

II kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 

- töö funktsionaalse lugemisoskuse parandamiseks 

- laste püsiv kaasatus huvitegevusse 

- kooliastme õpireiside korraldamine ja liiklusohutus  

- õppematerjalide ja -vahendite tellimine ja jaotus 

- käitumise ja väärtushinnangute kujundamine 
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III kooliastme nõukoda 

III kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 

- õpilaste individuaalsete õpioskuste arendamine 

- läbi püsiva huvitegevusse kaasatuse käitumise ja väärtushinnangute kujundamine 

- loov- ja uurimistööde temaatika täpsustamine 

- õppematerjalide ja -vahendite tellimine ja jaotus 

- liikluskasvatus üldpädevuste kaudu 

 

Gümnaasiumi nõukoda 

Gümnaasiumi kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 

- õpilaste individuaalse ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine seostes suhete ja koostööga,  

- kooli mainekujundus ja oma kooli väärtustamine 

- praktiliste- ja uurimistööde temaatika täpsustamine 

- isiklik vastustus liikluses ja tervisekasvatuses 

- õpilaste kaasatus huvitegevusse, huvitegevuse vajadused 

- õppematerjalide ja -vahendite tellimine ja jaotus 

- koostöö vilistlastega 

 

Kooliastme kojad töötavad „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooliastme kodade töökorra” alusel. 

 

Klassijuhatajad 

Klassijuhatajatöö prioriteedid on: 

a) õppija individuaalse arengu igakülgne toetamine 

b) üldpädevustele orienteeritud tegevus klassi koostööoskuse arendamisel 

Prioriteetidest lähtuvad tegevused, ajad ja läbiviijad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-

koolis ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal. 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon 

Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjoni (HEVKO) prioriteedid on: 

a) õpilaste individuaalsuse kaartide täitmise tõhusam korraldamine 

b) HEV õpilaste probleemide analüüs ja klassijuhatajate ning aineõpetajate toetamine. 

Prioriteetidest lähtuvad tegevused, ajad ja läbiviijad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-

koolis ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal. 

 

Huvitegevus 

Huviürituste prioriteedid on: 

a) ürituste orienteeritus väärtuskasvatusele ja kultuuriteadliku inimese kasvatamisele; 
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b) gümnaasiumiastme õpilastele koostööd ja isiklikku initsiatiivi võimaldava huvitegevuse 

toetamine; 

c) II-III kooliastme poiste suurem kaasamine huvitegevusse 

Prioriteetidest lähtuv huvitegevuse ja huviürituste detailne tegevuskava esitatakse kooli igakuises 

kalenderplaanis e-koolis, kooli kodulehel ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel 

nädalal. 

 

Õpilasesindus 

Õpilasesinduse prioriteedid on: 

a) õpilasesinduse struktuuri korrastamine ja esinduse süsteemse tegevuse tagamine; 

b) õpilasesinduse tihedam kaasamine kohaliku kogukonna tegevustesse 

c) koostööoskused ning turvaline kooli- ja õpikeskkond. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuskava esitatakse kooli igakuises 

kalenderplaanis e-koolis ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal. 

 

Õpilaskodu 

Õpilaskodu prioriteedid on: 

a) HEV laste toetamine koostöös HEVKO-ga 

b) püsiva individuaalse õpiabi ja väärtuskasvatuse põhimõtete tagamine 

Prioriteetidest lähtuv õpilaskodu tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis 

ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal. 

 

Tervisenõukogu 

Tervisenõukogu prioriteediks on: 

a) koolikeskkonna turvalisuse kaardistamine 

b) koolikeskkonna turvalisuse meetmete väljatöötamine ja elluviimine 

c) koolikeskkonna turvalisuse teemad uueks arengukava perioodiks 

Prioriteedist lähtuv Tervisenõukogu töökava esitatakse esimese õppeveerandi jooksul. 

 

Karjääriõpe 

Karjääriõppe prioriteedid on: 

a) Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine erinevate kooliastmete 

ainetundides, kohalikku olustikku arvestava tugimaterjali väljatöötamine.  

b) karjääriõppe alasel tegevusel lähtuda õpilaste individuaalsetest huvidest ning toetada 

nende isiklikku initsiatiivi. 
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Prioriteetidest lähtuv karjääriõppe tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-

koolis ning õpetajate toa teadetetahvlil eelneva kuu viimasel nädalal. 

 

Hoolekogu 

Hoolekogu prioriteedid on: 

a) kogukonnasisene koostöö kooli uue arengukava perioodi teemade kogumisel, 

analüüsimisel ning sõnastamisel 

b) kooli tugistruktuuride ja huvitegevuse töö tulemuslikkuse hindamine; 

c) õpilastele koostööd ja isiklikku initsiatiivi võimaldava huvitegevuse toetamine ning 

kaasamine kohaliku kogukonna tegevustesse 

 

Projektid 

Projektidega töö prioriteedid on: 

a) kooli traditsioone jätkavad ning positiivset mainet loovad projektid; 

b) tehnoloogia ja IKT alaseid pädevusi toetavad ning poisse kaasavad projektid 

Vastavalt kooli õppekava üldosa p. 2.7-le esitatakse prioriteetidest lähtuvad õppeaastat hõlmavate 

projektide tegevuskavad projektijuhi poolt metoodikakomisjonile. Metoodikakomisjoni poolt 

heaks kiidetud projektide nimekiri kinnitatakse direktori poolt. 


