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TEGEVUSARUANNE 

 

1. Üldiseloomustus 

 

Eesti Lennuakadeemia (edaspidi ka akadeemia või ELA) on Haridus- ja Teadusministeeriumi 

(edaspidi HTM) hallatav riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse lennunduserialade 

spetsialiste. Akadeemia õppeprotsessis rakendatakse erinevate õigusaktidega kõrgharidusele ja 

kutseharidusele kehtestatud nõudeid ja rahvusvahelisi lennundusregulatsioone. 

Lennuakadeemia õppetegevus on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Õppetöö 

toimus 2019. a kõrghariduse esimesel astmel ja viienda taseme kutseõppes. Vastavalt ettevõtete 

vajadusele korraldatakse tegevspetsialistidele täiendus- ja ümberõpet. 

 

Akadeemia liikmeskond 10.11 2019. a seisuga (EHISe andmed): 

 Eesti Lennuakadeemias õppis 244 üliõpilast (lisaks 1 õppur eksternõppes) ja 28 õpilast, 

 töötajaid kokku 55 (sh 5 lapsehoolduspuhkusel), kellest 41 töötas täistööajaga ja 14 

osalise tööajaga. 
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2. Ülevaade 2019. aasta olulisematest eesmärkidest ja nende täitmisest 

 

2019. aasta olulisemad eesmärgid olid: 

1. Institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi koostamiseks erinevate analüüside 

tegemine. Moodustati projektinõukogu ja töörühmad, kinnitati tööplaan ja toimus 

koolitusseminar. 

2. Õppekava mahu vähendamise võimaluse väljaselgitamiseks (õppeaja vähendamine) 

kõigi akadeemia õppekavade analüüsimine. Koostatud on uus lennunduskorralduse 

õppekava, mille maht on 180 EAP, õppeaeg 3 aastat. 

3. Kutseõppe tasemel õhusõiduki hooldustehniku õppekaval töökohapõhise õppe 

läbiviimine ja uue (kolmanda) õppegrupi avamine. Kutseõppe kordushindamise 

eneseanalüüsi koostamine. 

4. Õhusõiduki hooldustehniku õppekavaga osalemine pilootprojektis "Töökohapõhise 

õppe kvaliteedi tunnustamine  kutsehariduses".  Akadeemia pälvis kvaliteedimärgi. 

5. Õppejõudude koormuste ülevaatamine ning jaotuse ühtlustamine struktuuriüksuste sees 

ja üksuste vahel. Struktuurimuudatuste käigus korraldati ümber ka tööülesanded 

ametikohtade lõikes.  

6. 2019. a sügisel viis ELA läbi kursuse “Introduction to Aircraft” (MOOC). Huvilisi 

registreerus 365, edukalt lõpetas 157 (43%). Kuna kursus on jätkuvalt populaarne, 

pakume seda edaspidigi. 2019. aasta lõpus alustasime ka teise MOOCi loomisega, kuid 

seekord eestikeelsena. See käsitleb mehitamata õhusõiduki ohutut käitamist. 

7. Üliõpilasnõustamise teenuse parendamine, õppijate potentsiaali esiletoomine. 

Üliõpilased on kaasatud akadeemia otsustusprotsessidesse õppekava nõukogude ja ELA 

nõukogu kaudu. Õppetöö arendamise eesmärgil kohtuvad rektor ja õppeosakonna 

juhataja regulaarselt üliõpilasesindusega. Tuutorite koolitamise toetamiseks on 

koostatud e-kursus “Üliõpilasnõustamine”. Koostati üliõpilasnõustamist käsitlev 

ettekanne “Supporting The Learner In Estonian Aviation Academy” konverentsile 

INTED 2019. Üliõpilastele on loodud tugiteenuste võrgustik (õpi- ja karjäärinõustajad), 

pakutakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) nõustamist. 

8. Lepingujärgne lennundusõppe läbiviimine ja arendamine Kaitseväe Akadeemia ootuste 

kohaselt.  

9. 2019. a jätkus akadeemia õppe- ja arendustegevust toetav Euroopa Liidu fondidest 

rahastatav projekt “Lennuakadeemiale kaugjuhtimisega õhusõidukite valdkonnas õppe- 

ja arendusvõimekuse tõstmine ning rahvusvahelistumise soodustamine” (ELASTRA).  

10. Koostöös RKRN (Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu) liikmeskõrgkoolidega 

korraldati 22. oktoobril Eesti Lennuakadeemias RKRN visioonipäev, kus arutleti 

rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati 

tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035.  

11. Akadeemia tutvustamiseks ja avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks lennunduserialadest 

pakub akadeemia mitmeid võimalusi nii oma õppehoones kui ka väljaspool. 2019. aastal 

võeti akadeemias vastu 22 huvigruppi (suurem osa neist kooligrupid), kellele tutvustati 

akadeemia erialasid ja õppetingimusi. Õppeaasta jooksul võeti jookvalt vastu 
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tudengivarje kõikidele erialadele. Lisaks toimus üle 220 huvilennu sessiooni. 

Ettevalmistuskursusele “Sissejuhatus lennunduserialadesse” registreerus 97 huvilist üle 

Eesti. Neist 46 sooritas ka vabatahtliku lõpueksami ning need, kes osutusid hiljem 

lennuakadeemiasse vastuvõetuks, said kursuse eest kirja ka vabaainena ühe ainepunkti 

(1 EAP). 

12. Akadeemia tegevuste finantseerimiseks koostati põhitegevuste täitmist tagav eelarve, 

lisaks koostati ja realiseeriti täienduskoolituse jt teenuste pakkumise kaudu 

arendustegevuste finantseerimiseks omatulu ja projektipõhise finantseerimise eelarved. 

Akadeemia kogueelarve oli 4 323 273 € (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Akadeemia kogueelarve 

Tegevustoetus (sh 2018.a jääk 16 313) 3 460 467 

Majandustegevusest laekuvad vahendid (sh 2018.a jääk 439 819) 654 553 

Struktuuritoetused 208 253 

Kogueelarve 4 323 273 

 

Eelarvevahendite kasutamine on toodud Tabel 2. 

 

Tabel 2. Eelarvevahendite kasutamine 

  2018 2019 

Kulud tegevustoetuse vahenditest 3 283 374 3 366 582 

sh personalikulud 1 709 137 1 825 190 

sh õppe- ja majandamiskulud 1 525 180 1 522 072 

sh õppetoetused 18 612 19 320 

sh investeeringud 30 445 0 

Üle viidud järgmisse eelarveaastasse 16 313 93 884 

Kulud majandustegevusest laekuvatest vahenditest 218 738 232 537 

sh personallikud 117 959 85 575 

sh õppe- ja majanduskulud 94 463 82 123 

sh investeeringud 6 316 64 839 

Üle viidud uude eelarveaastasse 439 819 422 016 

Kulud struktuurifondide toetustest 271 462 208 253 

KOKKU KULUD 3 773 574 3 807 372 

 

Põhivara soetati 2019. a järgmiselt:  

 GNSS simulaator summas 33 337 €; 

 PART-66 eksamitarkvara summas 21 970 €. 

 

Suurematest omatulu projektidest tuleks rõhutada: 
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 Lennuliiklusteeninduse ASi, Kaitseväe lennujuhtide täienduskoolitused – 59 305 €; 

 Kaitseväe Akadeemia kadettide koolitus – 10 739 €; 

 raadioside ja -mõõtmiste koolitused – 25 330 €; 

 lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) koolitamine – 7128 €;  

 lennujuhtimissimulaatori kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks – 32 951 €; 

 lennundustehniliste töötajate täienduskoolitused – 24 974 €; 

 Tartu lennuvälja LPV lõpplähenemisprotseduuride valideerimistööd ASile Tallinna 

Lennujaam – 10 920 €; 

 irdtorni projekt Lennuliiklusteeninduse ASile – 9 231 €; 

 lennuki ja kopteri lennutreeningseadmete kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks 

ja akadeemia tutvustamiseks – 10 165 €. 
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3. Õppetöö 

 

2019. aastal toimus õppetöö rakenduskõrgharidusõppe tasemel transporditeenuste 

õppekavagrupis neljal õppekaval: 

1. Lennuliiklusteenindus (2282), 

2. Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid (118857) – vastuvõtt toimus kuni 2017, 

3. Õhusõiduki juhtimine (2283), 

4. Lennundusettevõtte käitamine (2284). 

Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppe tasemel kahel 

õppekaval: 

1. Õhusõiduki ehitus ja hooldus (118817) – vastuvõtt toimus kuni 2017, 

2. Lennundustehnika (194140) – vastuvõtt alates 2018.  

 

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika õppekavarühmas kutseõppe tasemel (5. tase) 

ühel õppekaval töökohapõhises õppevormis: 

Õhusõiduki hooldustehnik (188817) – vastuvõtt alates 2018.  

 

Õppekavaarendus: 

Õppekavaarenduses lähtuti vajadusest õppekavasid optimeerida ning Eesti Kõrg- ja 

Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) seatud ÕKH kõrvaltingimustest.  

1. Koostati esmased 2020/2021. õa õppekavade arenguvisioonid, kus analüüsiti  õppekava 

optimaalset kestust, õpiväljundeid ja sidusust vastava valdkonnaga, samuti ingliskeelse 

õppe rakendamise võimalusi. 

2. Koostati ja kinnitati uus lennunduskorralduse õppekava, mille maht on 180 EAP ja 

õppeaeg 3 aastat. Õppekava koostamisel lähtuti Eesti lennundusettevõtete vajadustest, 

sh arvestati vajadusega suurendada lendude ja õhusõiduki tehnohoolde planeerimisega 

seotud ettevalmistust. 

3. Kõigi õppekavade 2020/21. õa versioonides planeeriti muudatused lähtudes tehtud 

analüüsist. Seoses uue lennunduskorralduse õppekavaga viidi sisse muudetud 

mahtudega õppeained ka teistesse õppekavadesse. Lennundusainete osatähtsust 

suurendati esimestel kursustel. Kõigis õppekavades on toodud erialaaineid ja 

erialapraktikaid esimesele kahele õppeaastale. 

4. 2017. aastal töötati välja õhusõiduki hooldustehniku 5. taseme kutseõppe õppekava. 

Õpe kestab kaks aastat. Õhusõiduki hooldustehniku õppekavasse on integreeritud 

lennundustehnilise töötaja A-kategooria baaskoolitusprogramm, mis vastab EL 

Komisjoni määruse nr 1321/2014 Osa-66 nõuetele. Õppekava rakendatakse 

töökohapõhises õppevormis. 2019. aastal alustas õppekaval õppetööd teine õpperühm. 

Tagasisideküsitluse tulemusena on täiendatud õppekava rakenduskava. Rakenduskava 

täiendati valikmooduliga: B-kategooria tehniku ettevalmistuskursus. 

5. Erinevates partnerkõrgkoolides (TÜ, EMÜ, TalTech) õpetatavate ainekursuste 

sidustamine ELAs toimuva praktilise õppetööga. 

6. Õppetöö viiakse peaaegu kogu mahus läbi Eesti Lennuakadeemia õppehoones. TÜ 
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läbiviidud inglise keelest otsustati loobuda ja alates 2020. aastast õpetab akadeemia 

suurendatud mahus lennunduse inglise keelt. TÜ aine eesti õigekeelsus- ja 

väljendusõpetus toimub akadeemia õppehoones. Samuti toimub akadeemia õppehoones 

kõrgem matemaatika, mida õpetab  EMÜ õppejõud. 

7. Õhusõiduki juhtimise õppekaval algab erialaõpe ja lennupraktika teisel kursusel, samuti 

algab õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala erialapraktika teisel kursusel. 

8. Õppekavades vabaainete mahu suurendamine omab positiivset mõju ka õpirändele, 

kuna üliõpilastel on võimalik arvestada väliskõrgkoolis läbitud aineid, mis ei kuulu 

õppekava kohustuslike või valikainete hulka. Paranenud on mobiilsusnäitajad. 

 

3.1 Õppe efektiivsus 

 

Õppetöö toimus kõrghariduse esimesel astmel ja alates 2018. aastast toimub akadeemias ka 5. 

taseme kutseõpe töökohapõhises õppevormis. 

Õppetegevusse on kaasatud õppejõududena tippspetsialistid, praktikud ja külalisõppejõud nii 

Eestist kui ka välismaalt. 

2019. aastal (10.11.2019 seis) õppis Eesti Lennuakadeemias 244 üliõpilast (EHISe andmed). 

 

Tabel 3. Üliõpilaste arvud õppekavadel 

Lennuliiklusteenindus 28 

Lennundusettevõtte käitamine 64 

Õhusõiduki juhtimine 47 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 17 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 40 

Lennundustehnika 48 

KOKKU 244 

 

2019. aastal lõpetas Eesti Lennuakadeemia 33 üliõpilast. 

 

Tabel 4. Lõpetajate (rakenduskõrgharidusõpe) arv 2018/2019. õppeaastal 

Õppekavagrupp Õppekava nimetus Lõpetajate arv 

Teenindus, transporditeenused 

Lennuliiklusteenindus 7 

Lennunduse side- ja 

navigatsioonisüsteemid 
3 

Õhusõiduki juhtimine 8 

Lennundusettevõtte käitamine 9 

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia Õhusõiduki ehitus ja hooldus 6 

KOKKU   33 

 

Kutseõppe õhusõiduki hooldustehniku õppekaval õpib 17. märtsi 2020. a seisuga 25 õpilast. 
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Kokku on kolme õppegrupi koosseisus osalenud 51 õpipoissi ning neli praktikaettevõtet. 

 

3.2 Praktikate korraldamine 

 

Lennuakadeemia õppekavades olevad praktikad võib liigitada kaheks: tutvumispraktikad ja 

erialapraktikad. Lennuakadeemia koostööpartnerid praktika läbiviimisel on peamiselt 

lennundusettevõtted, kuid on ka ettevõtteid, mille toodangut (nt elektroonikaseadmeid) 

kasutatakse lennunduses. 

Esimestel õppeaastatel tutvuvad üliõpilased reaalses töökeskkonnas erinevate Eesti 

lennundusettevõtete, nende töökorralduse ja oma eriala perspektiividega Eestis. Tallinna 

lennujaamas tutvuvad üliõpilased erinevate allüksuste töömeetoditega, praktilise töö kaudu 

kinnistatakse akadeemias omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi. Omandatakse esmased 

oskused lennuliikluse koordineerimise, tehnoloogiliste süsteemide hoolduse, õhusõidukite ja 

reisijate teenindamise alal. Ridali lennuväljal tutvutakse taristuga, õhusõidukitega ja õpitakse 

tundma lennutegevusega seotud protseduure, sooritatakse tutvumislennud puri- ja 

mootorlennukil. 

Lennuliiklusteeninduse õppekava. Lennujuhtide erialapraktika sisaldab tutvumislende ja 

simulaatoripraktikat ning töökohapraktikat ettevõtetes. Töökohapraktikaid korraldati 

Lennuliiklusteeninduse ASis ja Ämari lennubaasis. Enne töökohapraktikale asumist taotlesid 

üliõpilased Lennuametist lennujuhi õpilase loa ning praktikal olles osutasid teenust iseseisvalt, 

instruktori järelevalvel.  

Õhusõiduki juhtimise erialal toimub lennupraktika õppekavas ettenähtud lennuki ja kopteri 

tüüpidel, osa praktikast tehakse lennutreeningvahenditel FNPT II/MCC. Lennupraktika 

programmi on kinnitanud Eesti Lennuamet ning see on vastavuses Eesti, ICAO ja EASA 

lennundusõigusaktidega. Lennupraktika programmi edukal läbimisel omistatakse üliõpilasele 

vastav ametipiloodi piloodiluba. Üliõpilased registreerivad oma lennud logiraamatus. 

Õppevõlgnevustega üliõpilasi lennupraktikale ei lubata. 

Lennundusettevõtte käitamise erialapraktikate raames täidab üliõpilane lisaks 

tutvumispraktikatele erinevaid tööülesandeid lennundusettevõttes: osaleb turundusüritustel, 

töötab klienditeeninduse tööpositsioonidel (check-in, gate) ning täidab praktilisi ülesandeid 

erinevates üksustes ASis Tallinna Lennujaam, Nordic Aviation Group ASis, Magnetic MRO 

ASis, Lennuliiklusteeninduse ASis ja teistes lennundusettevõtetes ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumis. Iga praktika kohta koostab üliõpilane aruande ja täidab 

praktikapäeviku või esitab käsunduslepingu. Praktika arvestamisel ja selle korralduse 

parendamisel võetakse arvesse ka praktikakoha juhendaja tagasisidet, kus ta kinnitab praktika 

soorituse ja annab hinnangu praktikandi eelnevale ettevalmistusele ja tegevusele. 

Spetsialiseerumispraktika toimub üldjuhul samaaegselt lõputöö koostamisega 

lennundusettevõttes. 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala üliõpilaste praktika hõlmab järgmisi 

valdkondi: raadioelektroonika montaaž, raadioelektroonika aparatuuri valmistamine, 

elektromagnetilise ühilduvuse mõõtmised ja erialane töökohapraktika ettevõtetes 

(raadiomõõtmised, side-, seire- ja/või navigatsiooniseadmete hooldamine ja arendusülesanded).  
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Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialapraktika viiakse läbi lennuakadeemia õppeangaaris ning 

Eestis registreeritud õhusõiduki hooldusorganisatsioonides. Praktika korraldamisel, sh 

praktikajuhendajate määramisel, lähtutakse Eesti Lennuakadeemia lennundustehnilise 

personali koolitusorganisatsiooni käsiraamatust (MTOE). Üliõpilased registreerivad 

praktikaperioodil tehtud tööd praktikapäevikus ning toimunud praktikat hindavad Lennuameti  

heakskiidetud praktikajuhendajad/hindajad. Praktika tagasisidestatakse praktika hindamise 

kaudu ja kontrollitakse auditite käigus. 

Õhusõiduki hooldustehniku õppekava (kutseõpe) rakendatakse töökohapõhises õppevormis, 

kus 2/3 õppest toimub hooldusorganisatsioonides praktikana. 

 

Tabel 5. Olulisemad koostööpartnerid praktika läbiviimisel 

Õppekava/ eriala Praktikabaasid 

Lennuliiklusteenindus Õhuvägi, Lennuliiklusteeninduse AS 

Lennunduse side- ja 

navigatsioonisüsteemid 

AS Tallinna Lennujaam, OÜ Rantelon, AS Enics Eesti, 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tartu 

Ülikooli Tartu Observatoorium 

Õhusõiduki juhtimine AS Pakker Avio 

Lennundusettevõtte käitamine 

AS Tallinna Lennujaam, AS Nordic Aviation Group, 

Lennuliiklusteeninduse AS, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Magnetic MRO AS 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 

AS Panaviatic Maintenance, Õhuvägi, Aerohooldus OÜ, 

Magnetic MRO AS, Politsei- ja Piirivalveameti 

lennusalk, Nordic Aircraft Service AS 

 

3.3 Täienduskoolitus 

 

Täienduskoolituste korraldamise ja läbiviimise aluseks on 2015. a kinnitatud ja 2019. a 

muudetud Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituste läbiviimise ja kvaliteedi tagamise kord, 

mis sätestab täienduskoolituste vormid, täiendusõppuri õigused ja kohustused, koolituste 

korraldamise, läbiviimise ja kvaliteedi tagamise üldpõhimõtted, nõuded dokumendivormidele 

ning finantskorralduse ja aruandluse põhimõtted. Täienduskoolituste dokumentatsioon asub 

dokumendihaldussüsteemis EKIS. Täienduskoolituste eesti- ja ingliskeelset kodulehte, sh 

koolituskalendrit, uuendatakse jooksvalt. 

 

Lennuakadeemia korraldas aasta jooksul 33 täienduskoolitust, millest lennuliiklusteeninduse 

osakond 11, õhusõiduki juhtimise osakond 3, lennundustehnika osakond 17 ning üldisemaid 

koolitusi oli 2. Lisaks eksamineeriti aasta jooksul ICAO inglise keele tasemeeksamil 18 isikut. 

Kokku osales lennuakadeemia korraldatud täienduskoolitustel 545 isikut, mis ületas seatud 

eesmärki. Täienduskoolituste kogumaht oli üle 770 akadeemilise tunni. 

Suurimad koostööpartnerid täienduskoolituste tellimisel olid Kaitsevägi, Magnetic MRO AS, 

Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Tallinna Lennujaam, kuid samas osalesid koolitustel ka 

spetsialistid teistest lennundusorganisatsioonidest ja muudest asutustest: Aerohooldus OÜ, 
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Nyxair OÜ, Päästeamet, Lennuamet, Fort Aero AS, Kaitseliit jne. Koolitusi korraldati vastavalt 

klientide pöördumistele ning koostööpartnerite tagasisideküsitluse tulemustele.  

 

Valdav osa täienduskoolitustest (45%) oli mahuga 0-8 akadeemilist tundi, mistõttu on kogu 

koolitusmaht võrreldes eelnevate aastatega väiksem. Võrdselt oli 9-26 ja 27-80 akadeemilise 

tunni mahus koolitusi, vastavalt 24% ja 21%. Suuremamahulisi koolitusi oli 10%. Koolitused 

toimusid nii lennuakadeemia õppekeskuses kui ka klientide juures kohapeal. Õppetöö keelteks 

olid eesti ja inglise keel, sh ingliskeelsete koolituste osa moodustas kõikidest koolitustest 

ligikaudu 40%, mis ületab seatud eesmärki. 

 

Lennuakadeemia soosib, et oma töötajad viivad läbi täienduskoolitusi ning  kaasnevat lisatööd 

tasustatakse vastavalt kokkulepetele. Enamike koolituste läbiviijateks olidki lennuakadeemia 

töötajad. Koolituste läbiviimisel osalesid ka kaks väliseksperti rahvusvahelistest 

koolitusettevõtetest JAA Training Organisation ning Baines Simmons Ltd. Jätkus koolituste 

pakkumine naaberriikidesse, kuna meie koolitusturg on piiratud. Sisenemine välisturgudele on 

osutunud siiski suureks väljakutseks. Lennuakadeemia esimene MOOC „Introduction to 

Aircraft“ on olnud jätkuvalt väga populaarne nii Eestis kui välisriikides. 

 

Järgmise majandusaasta perioodi täienduskoolituste edasiarendamise märksõnad on sarnased 

varasematele perioodidele: e-kursuste edasiarendamine, välisekspertide kaasamine 

täienduskoolituste läbiviimisesse ning stabiilsed koolitusmahud. Lennuakadeemia asub 

kavandama haridusteenuste pakettide väljatöötamist nii sise- kui välisturgudele, mis hõlmavad 

endas lisaks muudele teenustele ka täienduskoolitusi. 

 

3.4 Vastuvõtt 

 

2019. aastal immatrikuleeriti esimesele kursusele 61 üliõpilast: 8 lennuliiklusteeninduse, 10 

õhusõiduki juhtimise, 16 lennundusettevõtte käitamise ning 27 lennundustehnika õppekavale. 

Eesti Lennuakadeemia oli 2019. aastal üks populaarsemaid kõrgkoole Eestis, kus konkurss 

ühele õppekohale oli 5,0. 

Sisseastumiskonkursid aastatel 2017–2019 on toodud Tabel 6. 

 

Tabel 6. Sisseastumiskonkursid 2017–2019. aastal 

Õppekava nimetus  2017 2018 2019 

Lennundusettevõtte käitamine 3,8 5,7 5,5 

Lennuliiklusteenindus 10,7 12,7 8,8 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 2,3 x x 

Õhusõiduki juhtimine 6,4 8,1 8,4 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 2,3   

Lennundustehnika*  2,6 2,2 

Keskmine 4,3 5,4 5,0 
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* Lennundustehnika (CNS-TECH) vastuvõttu alustati 2018. aastal.  

 

ELA vastuvõtuprotsess on ajamahukam ja põhjalikum kui enamikes Eesti kõrgkoolides. 

Arvestatakse riigieksami tulemusi, aga kõigil õppekavadel toimub ka sisseastumiseksam, 

lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise õppekaval on kutsesobivustestid ja tervisliku 

sobivuse kontroll.  

Sisseastumiseksam hindab erialaseid eelteadmisi, motivatsiooni, suhtlemisoskust. Eksam 

koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtukomisjoni on kaasatud ka tööandjate esindajad. 

Kutsesobivustestidega hinnatakse psühholoogilist võimekust ning isiksuslikke omadusi. 

Lennujuhtide kutsesobivuse hindamisel kasutatakse ka Eurocontrol’i väljatöötatud spetsiaalset 

testide paketti.  

Kõikidel erialadel on võimalik sisseastumiskatseid sooritada enne avalduste esitamise perioodi 

(eeltestimine). Enam kui pooled immatrikuleeritud üliõpilastest sooritasid vastuvõtukatsed 

enne avalduste esitamise perioodi, mis näitab kandidaatide kõrget motivatsiooni. Andmed on 

toodud Tabel 7. Sisseastumiskatse sooritamise võimalust pakutakse ka Tallinnas. 

Sisseastumiseksami kirjalik osa on viidud Moodle’i keskkonda. 

 

Tabel 7. Eeltestimisel osalenute osakaal immatrikuleeritud üliõpilastest 

 2018 2019 

Immatrikuleeritud üliõpilaste arv 62 61 

Eeltestimisel osalenute osakaal  35 (56%) 35 (57%) 
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4. Koostöö, personaliarendus ja kvaliteet 

 

4.1 Koostöövõrgustik Eestis 

 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) kogunes 2019. a plaanilisteks istungiteks 

kaheksal korral. Lisaks toimus ka kaks erakorralist RKRN istungit. 14.–18.04. toimus RKRN 

õppereis Maltale. 

Koostöös RKRN liikmeskõrgkoolidega korraldati 22. oktoobril Eesti Lennuakadeemias RKRN 

visioonipäev, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning 

visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035. Esinema olid kutsutud 

väliskülalised EURASHE ühendusest ja Soome rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogust 

Arene. Lisaks esinesid HTMi asekantsler ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja. Osalejate 

seas olid ka HTMi kõrghariduse osakonna töötajad. Toimusid lauaarutelud 

rakenduskõrghariduse tuleviku teemadel, kus kõik osalejad, keda oli kokku 60, said anda 

sisendit valmivasse RKRN visioonidokumenti “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”. 

 

RKRN õppeprorektorite töörühm kogunes 2019. a viiel korral. Akadeemia jaoks olulisimad 

arutelu- ja arendusteemad olid üleminek ÕISilt õppeinfosüsteemile TAHVEL, akadeemiliste 

töötajate ametikohtade ühtlustamine  ja institutsionaalne akrediteerimine.  

 

Eesti Lennuakadeemia ja Eesti Lennundusmuuseumi koostöös toimusid 2019. aastal juba 

traditsiooniks kujunenud Eesti Lennupäevad. Koos ettevõtetega tutvustati ka lennuakadeemia 

erialasid ja karjäärivõimalusi lennunduses. 

 

2019. aastal täitus Eestil 100 aastat lennundushariduse andmise algusest. Sel puhul koostas 

lennuakadeemia stendinäituse, mida võis näha nii akadeemia hoones kui ka terve suve vältel 

Tartu Lõunakeskuses. Näituse info keskendus lennunduse ajaloole Eestis ning praegu 

akadeemias õpetatavatele erialadele. Lennundushariduse aastapäeva puhul tegi akadeemia ka 

lühifilmi lennunduse ajaloost “100 aastat Eesti lennundusharidust”, mida näidati nii 

lennuakadeemia enda kui ka koostööpartnerite kommunikatsioonikanalites (koduleht, 

sotsiaalmeedia) ning akadeemiat külastanud gruppidele.  

 

2019. aastal jätkati laiematele sihtrühmadele suunatud tegevusi. Akadeemias asub Eesti ainus 

ja suurim avalik lennundusalane raamatukogu. Raamatukogu kasutajateks saavad registreeruda 

nii akadeemiaga seotud inimesed (üliõpilased, töötajad, vilistlased) kui ka kõik teised, kellele 

lennundus huvi pakub. Samuti on avalikuks kasutamiseks mõeldud akadeemia kohvik, mis 

võtab kliente vastu tööpäeviti kogu õppeaasta vältel ning osutab ka catering’i teenust. 

Lennuakadeemia ruumides on kõigil huvilistel võimalus korraldada kuni 350 inimesele 

mõeldud üritusi (seminarid, koolitused, koosolekud, aastapäevad, konverentsid), sh koos 

videoülekande või järelevaatamise võimalusega. Ühtlasi pakub lennuakadeemia partneritele 

kasutamiseks oma sidelaborit ning angaaris asuvaid töökodasid. Sidelabor on varustatud 

tänapäevaste mõõteriistade ja infotehnoloogiliste seadmetega, mis võimaldavad läbi viia 
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raadiomõõtmisi ja eksperimente raadioside ja -navigatsiooni valdkonnas. Angaaris on võimalik 

kasutada nii komposiitmaterjalide lamineerimistöökoda kui ka lehtmetalli töökoda. 

 

Akadeemia populariseerimise tulemuslikkuse ja üldise kuvandi hindamiseks tegeleb 

lennuakadeemia regulaarselt meediamonitooringu jälgimisega ning vahetu tagasiside 

kogumisega nii akadeemia külalistelt kui ka kooligruppidelt. 

 

Akadeemia töötajad (nii akadeemilised töötajad kui ka tugipersonal) on esindatud erinevates 

eriala- ja kutseliitudes ning ühiskondlikes nõu- ja otsustuskogudes. Aastal 2019 olid akadeemia 

esindajad tegevad järgmistes kogudes: RKRN, RKRN õppeprorektorite töörühm, Eesti 

Raamatukoguhoidjate Ühingu erialaraamatukogude sektsioon, Eesti Personalijuhtimise Ühing, 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Akadeemilise Spordiliidu juhatus, Eesti Kvaliteediühing 

ja kvaliteedijuhi kutseeksami komisjon. 

Vastavalt 2018. a detsembris sõlmitud lepingule Lennuametiga korraldas akadeemia 

lennundusterminoloogia ekspertkomisjoni tööd. Korraldati regulaarseid nõupidamisi, 

komisjoni kuulus kolm akadeemia esindajat. 

Akadeemia osaleb Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis “Horisont 

2020” ning meie esindaja on Eesti Teadusagentuuri programmikomitee ekspert transpordi 

vallas. 

Aruandeaastal jätkus tihe koostöö Eesti lennundusklastriga, mis loodi 2018. aastal 

lennuakadeemia initsiatiivil. Akadeemia osaleb klastri töös assotsieerunud liikmena. 

 

4.2 Rahvusvaheline koostöö 

 

Eesti Lennuakadeemia osaleb alates 2014. a üliõpilaste ja töötajate õpirände programmis 

Erasmus+. Programmi viib ellu Euroopa Komisjon ja SA Archimedes perioodil 2014-2020. 

Õpirändealane koostöö toimib kõrgkoolidevaheliste koostöölepingute alusel ning 2019. a oli 

akadeemial 20 koostööpartnerit 17 Euroopa riigis. 

 

Erasmus+ programmi raames korraldatavat õpirännet (üliõpilaste ja vilistlaste õpiränne 

õppimise/praktika eesmärgil; õppejõudude lähetused õpetamise eesmärgil; töötajate 

koolituslähetused; väliskülalisüliõpilaste ja -õppejõudude vastuvõtt) reguleerib Eesti 

Lennuakadeemia Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände programmi haldamise kord. 

 

Lennuakadeemia üliõpilased käisid õpirändel järgmistes kõrgkoolides: French Civil Aviation 

University (1), Institute of Technology Carlow (1), War Studies University (1) ja Brno 

University of Technology (3). Üks lennundusettevõtte käitamise eriala üliõpilane sooritas 

välispraktika Hollandis. 

 

Erasmus+ vahenditest toetati ka äsjalõpetanu praktikat – õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane 

praktiseeris ettevõttes AirBaltic Corporation S/A-s, Lätis. Jätkusid lennuliiklusteeninduse eriala 

lühiajalised erialapraktikad Soomes – kokku 7 üliõpilast, kuid esmakordselt käisid õppeaine 
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„Rahvusvahelise lennuettevõtja lennumeeskonna koostöö“ raames lühiajalisel õppereisil Lätis 

ka kuus õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilast. Lühiajalise õpirände võimalus avanes ka kahele 

side ja navigatsiooni eriala üliõpilasele, kes osalesid koos akadeemia töötajatega 

rahvusvahelisel World ATM konverentsil Hispaanias.  

 

Lennuakadeemia õppejõud pidasid Erasmus+ programmi raames aasta jooksul erinevates 

partnerkõrgkoolides külalisloenguid: kaks õppejõudu Iirimaal Institute of Technology 

Carlow’s, üks õppejõud Hispaanias Universitat Politecnica de Catalunya’s ning kaks õppejõudu 

Soomes Haaga-Helia University of Applied Sciences’is. Erasmus+ koolituslähetuste toetust 

kasutasid viis töötajat. Lisaks kasutati aasta jooksul korra ka DoRa+ programmi, et osaleda iga-

aastasel Hollandis toimuval konverentsil “High Level Conference on Drones”. 

 

Erasmus+ programmi raames külastasid lennuakadeemiat kaks Haagia-Helia University of 

Applied Sciences õppejõudu, kes rääkisid sellest, kuidas kõrgkoolid saavad panustada 

lennundusettevõtete arengusse. Samuti külastasid lennuakadeemiat õppejõud Portugalist 

(teemaks kõrgem matemaatika) ja Bulgaariast (teemaks lennundushariduse arendamine). 

Väljaspool Erasmuse programmi viisid 2019. a jooksul õppetööd või külalisloenguid läbi  

väliseksperdid Tšehhist, Taanist, Soomest (2) ja Suurbritanniast (2) ja Hollandist.  

 

Aasta jooksul jätkati olemasolevate ja uute ingliskeelsete õppeainete arendamist, 75% 

ainekursustest on varustatud e-õppe toega. Jätkuvalt on pakutud ingliskeelset moodulit 

“Remotely Piloted Aircraft”, mille maht on 8 EAP-d. Lennunduskorralduse osakond pakkus 

juba teist aastat järjest 30 EAP mahuga “Aviation Company Management” moodulit. 

Ingliskeelset MOOCi “Introduction to Aircraft” pakuti ühel korral ning MOOCi on nüüdseks 

edukalt läbinud üle 420 isiku Eestis ja väljaspoolt Eestit. 

 

Lennuakadeemias õppisid väliskülalisüliõpilased Poolast (3), Šveitsist (3), Hollandist (5), 

Leedust (4) ja Bulgaariast (2). Lisaks osalesid kõrgkoolide vahelise lepingu alusel 

lennuakadeemia õppes neli üliõpilast Ameerika Ühendriikidest. Väliskülalisüliõpilaste 

tagasisidet kogutakse Euroopa Komisjoni Mobility Tool+ platvormi kaudu, kus tagasisidet 

annavad kõik Erasmus+ programmis osalenud üliõpilased ning on võimalik näha ka 

väliskülalisüliõpilaste hinnanguid. Õpirändekogemust hindasid tervikuna heaks või väga heaks 

100% väliskülalisüliõpilastest. Kõige kõrgemad on hinnangud lennuakadeemia toetusele ja 

seda erinevates aspektides. Arendada saaks õppeainete kataloogi ajakohasust, mis sai võrreldes 

selle terviklikkuse ja õigeaegse valmisoleku kõrval madalama hinnangu. Lennuakadeemia 

garanteerib väliskülalisüliõpilastele tuutorid ja neile pakutakse lisaks akadeemilisele toele ka 

kultuuriprogrammi, mida korraldab üliõpilasesindus. 

 

Aruandeperioodi rahvusvahelise koostöö eesmärgid on määratletud Eesti Lennuakadeemia 

rahvusvahelise koostöö strateegias aastateks 2016-2020. 
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4.3 Personal 

 

2019. aasta olulisemad tegevused personalijuhtimise valdkonnas: 

 õppejõudude koormuste ülevaatamine ning jaotuse ühtlustamine struktuuriüksuste 

siseselt ja üksuste vaheliselt; 

 uue akadeemilise töötaja statuudi vastuvõtmine, millega koos loodi akadeemilise töötaja 

karjäärirada koos karjääriastmetega, täpsustati ametikohtade kvalifikatsiooninõuded ja 

tööülesanded, täiendati vaba semestri taotlemise tingimusi ning emeriteerumise korda; 

 muutused juhtimistasanditel: rektori ja prorektorite ametiaja lõppemine ja konkursid 

ning struktuuriüksuste töö ümberkorraldamine; 

 töötajate rahulolu uuringu läbiviimine. 

 

Personali koosseisus võrreldes 2018. aastaga olulisi muudatusi ei toimunud. 

2019. aasta lõpu seisuga (31.12.2019) töötas Eesti Lennuakadeemias 55 inimest (sh 5 viibis 

lapsehoolduspuhkusel), kellest 41 töötas täistööajaga ning 14 osalise tööajaga. 

Ametikohapõhiselt oli struktuuris 16 akadeemilist ametikohta, mis omakorda jagunesid 

järgmiselt: kaks dotsenti, 10 lektorit, kaks assistenti ja kaks instruktorit. Lisaks on õppetööga 

seotud väga paljud mitteakadeemilised töötajad ning partnerettevõtete ja -koolide 

tippspetsialistid. 2019. aastal osales õppetöö läbiviimisel 18 mitteakadeemilist töötajat ning 

külalisõppejõuna ~35 ettevõtete või partnerkoolide tippspetsialisti. Koosseisulistest töötajatest 

oli mehi 32 ja naisi 23. 

 

2019. aastal oli personali värbamisvajadus väike. Eelmisel aastal täideti avaliku konkursi korras 

järgmised ametikohad: õppekorraldusspetsialist (mitteakadeemiline ametikoht) ning juhtimise 

ja ettevõtluse dotsent (akadeemiline ametikoht). Mitteakadeemilise ametikohal oli konkurss 21 

kandidaati kohale ja akadeemilisel ametikohal 16 kandidaati kohale. Akadeemilise personali 

puhul on keerulisem leida töötajaid erialaõppejõudude ametikohtadele. Lennunduse eripärast 

tulenevalt on erialaspetsialistid hõivatud lennunduses (tegevpiloodid, õhusõidukite 

mehaanikud, lennujuhtimise instruktorid jne) ja nende värbamine korraliste õppejõu 

ametikohtadele on suur väljakutse. 2019. aastal jätkus otsepakkumiste ja suunatud pakkumiste 

kaudu väliskülalisõppejõudude värbamine. Üldine tööjõuvoolavus on püsinud suhteliselt 

stabiilsena ja oli aruandeaastal 15,9. 

 

Personali arvandmed aastate võrdluses on toodud Tabel 8. 

 

Tabel 8. Personali arvandmed 

 2018 2019 

Töötajate koguarv 55 55 

mitteakadeemiliste töötajate koguarv 42 39 

korraliste õppejõudude arv 13 16 

õppetööd läbiviivate mitteakadeemiliste töötajate arv 22 18 
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külalisõppejõudude arv käsunduslepinguga 36 35 

Personali suhtarvud   

täistööajaga korralisi õppejõude 10 13 

osalise tööajaga korralisi õppejõude 3 3 

täistööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 31 28 

osalise tööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 11 11 

üldine tööjõu voolavuse määr (%) 

(sh sisene ja väline voolavus) 
11,5 15,9 

Töötajate keskmine vanus 42,5 43,2 

Korraliste õppejõudude kvalifikatsioonide jaotus   

doktorikraadiga 2 3 

magistrikraadiga või võrdsustatud magistrikraadiga 5 8 

kõrgharidusega/rakenduskõrgharidusega 4 4 

Kutseharidus 2 1 

Töötajate enesearendus   

Koolituste maht kõigi töötajate kohta (ak tunnid) 3049,33 3477 

Koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 16,46 19,15 

  

Tunnustused. Igal õppeaastal valivad kõikide õppekavade üliõpilased aasta õppejõu.  

Akadeemia töötajad valivad aasta kolleegi („Hea kolleegi“ tunnustus). 2019. aastal valiti juba 

kolmandat korda aasta õppejõuks kõrgema matemaatika lektor Olga Liivapuu. Kolme parima 

õppejõu seas olid veel õigusõpetuse lektor Kert Kotkas ja inglise keele lektor Ere Saar. „Hea 

kolleegi“ tunnustuse sai praegune haldusprorektor Priit Mootse. 

 

Tööga rahulolu. 2019. aastal viidi läbi järjekordne töötajate rahulolu uuring. Uuringuid 

tehakse kaheaastase intervalliga ning koostöös konsultatsioonifirmaga Fontes. 2019. a osales 

uuringus 88% koosseisulistest töötajatest (2015. a oli vastanute osakaal 98% ja 2017. a 100%). 

2019. aasta uuringu tulemused peegeldasid, et juba kolmandat uuringut järjest olid töötajad 

enim rahul töötingimustega (5,38 (6-palli skaalal)), vahetu juhtimise (4,71), töökorralduse 

(4,67) ja isikliku arenguga (4,54). Numbrilised hinnangud olid kooskõlas vastajate sõnaliste 

kommentaaridega, kus on korduvalt esile tõstetud akadeemia töötingimusi, töövaldkonda ja 

kolleege ning eriti on esile tõstetud paindlikku töökorraldust (kaugtöö võimalus, paindlik 

tööaeg, iseseisvus töö planeerimisel). Arendamist vajavad tagasisidestamise süsteemid ja -

vormid (parandada tuleb infoliikumist osakondade vahel ja juhtidelt töötajatele), palgasüsteem 

(selged põhimõtted lisatasude maksmisel), otsustamise protsessid (otsustamine tõhusamaks, 

kiiremaks, läbipaistvamaks). 

 

2020. aasta põhisuunad personalijuhtimise valdkonnas on: 

 õppejõudude atesteerimine ja nende ametikohtade positsioneerimine uue akadeemilise 

töötaja karjääriraja süsteemis (tulenevalt uue kõrgharidusseaduse tingimustest); 

 mentorprogrammi käivitamine: mentorite koolitus ja mentorsuhte järjepidev 
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monitooring; 

 juhtimisalaste kompetentside arenguprogrammiga alustamine. Programmi eesmärk on 

arendada ja ühtlustada juhtide pädevusi nagu eestvedamine, mentorlus/ nõustav 

juhtimine, inimeste kaasamine/motiveerimine, läbirääkimisoskused, muudatuste 

juhtimine. 

 

4.4 Kvaliteeditagamine 

 

Eesti Lennuakadeemia koolitustegevus toimub vastavalt Eesti Vabariigi haridusõigusaktidele 

ja rahvusvahelistele lennundushariduse regulatsioonidele, mida rakendatakse koolitustegevuses 

kvaliteedi ja koolituse rahvusvahelise tunnustuse tagamiseks. Seaduse muudatusi  jälgitakse 

regulaarselt ning tehakse vastavad muudatused siseregulatsioonidesse ja viiakse tegevused 

vastavusse muudatustega. 

 

Eesti Lennuakadeemia juhtimissüsteemi on arendatud, et tagada parem haridus- ja lennundus- 

nõuete täitmine. Akadeemia põhimääruse, arengukava ja HTMi tegevustoetuse käskkirja 

eesmärkide täitmiseks vajalikud tööde plaanid on hallatud tööde planeerimise 

tarkvaraprogrammis PlanPro ja Google Drive’i kaustades. Eesmärkide täitmiseks vajalike 

tööde planeerimise ja tööplaanide täitmise eest vastutavad prorektorid ja osakondade juhatajad.  

Akadeemia tegevust hindab akadeemia nõunike kogu ja annab tagasisidet ning teeb 

ettepanekuid arendamiseks. Nõunike kogu on nõuandev kogu, kus on esindatud akadeemiale 

oluliste huvipoolte esindajad. Akadeemia juhtimisega seotud olulisemaid otsuseid teeb ja 

kinnitab akadeemia nõukogu. Igapäevaste küsimuste lahendamiseks ja kiirete otsuste 

tegemiseks arutab rektor koos vastutavate isikutega rektoraadi koosolekutel läbi edasised 

tegevuskavad. Otsused protokollitakse ning tähtsamad otsused kinnitab rektor käskkirjaga. 

Akadeemia eesmärkide täitmise hindamiseks ja info jagamiseks viiakse vähemalt kaks korda 

aastas läbi üldkoosolekuid kogu kollektiivile, kus kõik osakonnad saavad anda ülevaate oma 

tegemistest ja võimaluse teha ettepanekuid. 

Koolitusorganisatsioonide juhtimissüsteemi toimimise hindamiseks toimuvad kord aastas 

jaanuaris-veebruaris juhtimise hindamise aastakoosolekud, kus analüüsitakse eelmise aasta 

eesmärkide täitmist ja seatakse eesmärgid järgmiseks aastaks. Olulisemate teemade 

arutamiseks tehakse täiendavaid koosolekuid vastavalt vajadusele.  

 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist ja haldamist toetab akadeemia 

dokumendihaldussüsteem. Dokumendid on alates 2018. aastast hallatud Eesti Koolide 

Infosüsteemis (EKIS) ja akadeemia serveri kaustades. Siseregulatsioone uuendavad 

regulaarselt vastava valdkonna vastutavad isikud ja need kinnitatakse nõukogu otsuse või 

rektori käskkirjaga. Varasemad dokumendid perioodil 2011-2018 on hallatud 

dokumendihaldussüsteemis Webdesktop. 

 

Eesti Lennuakadeemia koolituse hariduse nõuetele vastavust hindab regulaarselt Eesti Kõrg- ja 

Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Institutsionaalse akrediteerimise tulemusena akadeemiale 
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väljastatud EKKA kvaliteedimärk kehtib kuni 05.02.2021. Institutsionaalse akrediteerimise 

kõrvaltingimuse teadus- ja arendustegevuse osas täitis akadeemia 2015. aastal. Akadeemia 

esmane eneseanalüüs ja akrediteerimine toimus 2003. aastal ja korduvhindamine 2013. aastal.  

2019. aastal alustati akadeemia tegevuste eneseanalüüsimisega, et valmistada ette 

institutsionaalseks akrediteerimiseks 2020. aasta sügisel. Institutsionaalse akrediteerimise 

käigus on antud hinnang akadeemia juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning 

õppe- ja uurimiskeskkonna vastavusele õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. 

Protsessi käigus valminud eneseanalüüsi aruanne sisaldab akadeemia organisatsiooni juhtimise 

ja toimimise, õppetegevuse, teadus-, arendus- ja muu loometegevuse ja ühiskonna teenimise 

tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi. 

 

Eesti Lennuakadeemia õppekavagruppide hindamise tulemus kehtib kuni 2024. a. 

Õppekavagruppide üleminekuhindamine toimus 2010. aastal ja õppekavagruppide 

eneseanalüüsimine ning rahvusvahelise hindamiskomisjoni külastus toimus 2016. aastal.  

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni järelkülastus toimus 2018. aastal. 

 

Akadeemia osales 2019. aastal kutseõppe koordinaatori eestvedamisel kutseõppe tasemel 

õhusõiduki hooldustehniku õppekavaga pilootprojektis "Töökohapõhise õppe kvaliteedi 

tunnustamine kutsehariduses" ning pälvis kvaliteedimärgi kehtivusega kuni 2023. aastani.  SA 

Innove välja antav kvaliteedimärk on tunnustus kutsehariduse töökohapõhise õppe kvaliteetse 

planeerimise, rakendamise ja parendamise eest. 2019. aastal alustati ka õhusõiduki 

hooldustehniku õppekava enesehindamisega, et ette valmistada korduvhindamine 2020. aasta 

kevadel. Esmane hindamine toimus 2017. aasta sügisel. 

 

Eesti Lennuakadeemia koolituse rahvusvahelistele nõuetele vastavust hindab regulaarselt 

Lennuamet iga sertifikaadi lõikes eraldi igal aastal. Nõuetele vastavuse tunnistamiseks on 

Lennuamet väljastanud koolitussertifikaadid: 

1. Lennujuhtimiskoolitaja sertifikaat nr 4.7-13/14/001 (Air Traffic Controllers Training 

Organisation Certificate – välja antud 25.07.2018, kehtivusega määramata ajaks), mis 

annab õiguse läbi viia lennujuhtide algkoolitust, sh ADI, APP, APS, ACS pädevusõpet 

ning praktiliste oskuste instruktori koolitust. Esmane käsiraamat kinnitati 01.09.2003 ja 

esmane sertifikaat väljastati 12.06.2007. 

2. Lennukoolitusorganisatsiooni koolitussertifikaat nr EE/ATO/001 õhusõiduki juhtimise 

kutsealal (välja antud 05.02.2016 kehtivusega määramata ajaks), mis lubab korraldada 

lennuki liinipiloodi tervikkursust ATP(A) ja kopteri ametipiloodiloa tervikkursust 

CPL(H) ning MCC kursust lennukil ja kopteril. Esmane käsiraamat on  kinnitatud 

01.09.2001 ja esmane sertifikaat on väljastatud 15.03.2002. Koolituses on lubatud 

kasutada Lennuameti sertifikaadi alusel lennu- ja navigatsiooniprotseduuride 

treeningseadet lennuki FNPT (kvalifikatsiooni sertifikaat nr EE-STD/001 ja nr EE-

STD/002, välja antud 29.10.2019) ning kopteri FNPT (sertifikaat nr EE-STD/003, välja 

antud 29.10.2019 kehtivusega määramata ajaks). Esmane käsiraamat kinnitati 

21.04.2006 ja esmane lennuki FNPT sertifikaat väljastati 27.11.2006 ning esmane 
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kopteri FNPT sertifikaat väljastati 02.10.2015. 

3. Lennundustehniliste töötajate koolitus- ja eksamineerimisorganisatsiooni sertifikaat nr 

EE.147.0001 (väljastatud 16.01.2020, kehtivusega määramata ajaks), mis annab õiguse 

viia läbi baaskoolitust A-, B1- ja B2-kategooria lennundustehnilisele personalile. 

Esmane käsiraamat kinnitatud 01.09.2000 ja esmane sertifikaat väljastatud 06.06.2001. 

 

Rakendusuuringute läbiviimiseks on akadeemia koostanud äriliste erilendude teostamise 

lennutegevuse käsiraamatu ja kooskõlastanud tegevused 28.08.2018 deklaratsiooniga 

Lennuametis. Lennuamet teeb järelevalvet ka selles osas ja 2019. aastal tehti vajalikud 

käsiraamatu ja protseduuride muudatused auditi leidude sulgemiseks. Tulenevalt EASA 

baasmääruse muudatustest on plaanis teha käsiraamatu muudatused 2020. aastal. 

 

Lennuki FNPT kvalifikatsiooni hoidmiseks ja töö kvaliteedi tagamiseks uuendati 2019. aastal 

visuaaliga seotud riistvara. Seoses visuaali uuendamisega tehti vajalikud muudatused lennuki 

MQTG-s (Master Qualification Test Guide) ja muudeti andmeid sertifikaatidel. 

 

Kvaliteedi tagamine toimub koolitusorganisatsioonide käsiraamatute ja õppetegevuse kehtivate 

nõuetega vastavusse viimisega. 2019. aastal kooskõlastati erinevaid käsiraamatute muudatusi 

Lennuametiga mitmel korral.  

 

Koolitusorganisatsioonide juhtimissüsteemi toimivust ja nõuetele vastavust kontrollitakse 

siseauditisüsteemi ja regulaarse Lennuameti järelevalve kaudu. Auditite käigus väljatoodud 

puudusi analüüsitakse, teadvustatakse puuduste olulisus ning määratakse vastutajad ja tähtajad 

korrigeerivate tegevuste elluviimiseks. 2019. aasta korrigeerivad tegevused on rakendatud ja 

auditi leiud suletud. Lennuameti järelevalve auditite käigus ilmnenud puudused on kõrvaldatud. 

Lennujuhtide ja õhusõiduki hoolduse eriala koolituses viib siseauditid läbi akadeemia 

kvaliteedijuht vastavalt auditiplaanile. Piloodikoolituse ja lennutreeningseadmega seotud 

siseauditid viib läbi lepingu alusel töötav audiitor kaks korda aastas vastavalt auditiplaanile. 

 

Tagasiside on üks oluline osa hariduse kvaliteeditagamise süsteemist, kus info laekub auditi 

aruannetest, huvipoolte rahulolu-uuringutest, Lennuameti ettekirjutustest ja suuliste 

tähelepanekutena. Akadeemia tagasisideküsitluse läbiviimise eesmärk on saada oluliste 

sihtrühmade hinnanguid oma tegevuste ja üldise toimimise tulemuslikkusele ning selgitada 

välja selle parendamise võimalused ja arendamisvaldkonnad. See aitab tagada korrigeerivate ja 

ennetavate tegevuste fikseerimise ja vastutajale suunamise. 

 

2019. aastal viidi läbi tagasisideküsitlused rahulolu väljaselgitamiseks 2., 3. ja 4. kursuse 

üliõpilastele (oktoobris), õpetamise ja õppeainete hindamiseks (juunist augustini, detsembris-

jaanuaris), esmakursuslastele (oktoobris), lõpetajatele (juunis), vilistlastele (detsembris), 

koostööküsitlus ettevõtetele (aprillis), küsitlus töötajatele (oktoobris). Küsitluse töötajatele 

korraldas personalijuht. Küsitluste tulemusi rakendatakse õpetamise kvaliteedi tõstmiseks, 

õppekavade programmi täiustamiseks ja arendamiseks, vastuvõtuprotsessi ja esmakursuslaste 
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akadeemilise kohanemise tõhustamiseks ning koostöövõrgustiku laiendamiseks. Üliõpilaste 

küsitluste süsteem on arendamisel, et suurendada osalevate üliõpilaste arvu ja tagada andmete 

suurem usaldusväärsus. 2019. aasta küsitlused viidi läbi Google Formsi abil. Üliõpilastega 

seotud küsitlused viidi läbi eraldi erialati. Küsitlustele vastajate arv tasapisi suureneb. Küsitluse 

tulemusi tutvustasid erialaosakonnad üliõpilastele, et anda ülevaade tulemustest ja selgitada, 

mida on muudetud küsitluste tulemusena. 
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5. Teadus-, arendus- ja loometegevus 

 

2019. aasta mahukamad rakendusuuringud on seotud ASi Tallinna Lennujaam lennuväljade 

arendustöödega. Lisaks kaugtorni protseduuride kavandi väljatöötamine Tartu irdtorni 

prototüübil. Rakendusuuringute koostööpartneriteks on olnud Tallinna Lennujaam AS, UFA 

Inc, Lennuliiklusteeninduse AS jt. 

 

Näited aruandeperioodil alustatud ja jätkunud arendusprojektidest: 

 Tartu lennuvälja LPV lõpplähenemisprotseduuride valideerimistööd. 

 Inimfaktori analüüsil baseeruv kaugtorni protseduuride kavandi väljatöötamine, 

valideerimine ja sertifitseerimiseks ettevalmistamine.  

 Õhusõidukite tiiva aerodünaamiliste omaduste parandamine uute tehnoloogiliste 

lahenduste abiga. 

 Reisijatevoogude modelleerimine Eesti lennutranspordi näitel. 

 

Aastal 2019 avaldasid Eesti Lennuakadeemia töötajad kolm publikatsiooni (Tabel 9). 

 

Tabel 9. Avaldatud publikatsioonid Eesti teadusinfosüsteemis seisuga 19.04.2020 

Klassifikaator 1 2 3 5 6 Σ 

Publikatsioonide arv 15 2 51 12 31 111 

Alamklassifikaator 1.1. 1.2. 1.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.4. 3.5. 5.2. 6.2. 6.3. 6.6. 6.7.  

2019 avaldatud    1 1  1       3 

 

2019. a avaldatud publikatsioonid: 

 Raadiotehnika alused. Õpik kõrgkoolile. Teine parandatud trükk. Umborg, Jaak 2019. 

 Trends in development of aircraft for regional routes: impact on the european air 

transportation system. Nõmmik, Allan 2019. 

 Supporting The Learner In Estonian Aviation Academy. Vanker, Signe; Roio, Anu; 

Nuut, Lii; Aaver, Ants 2019. 

 

Konverentsiettekanne tehti konverentsil Hispaanias: 13th International Technology, Education 

and Development Conference, Valencia, Spain. 11-13 March, 2019. 
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6. Eeldatavad arengusuunad järgmisel majandusaastal 

 

6.1 Õppekeskkond 

 

2019. aastal kasutati ASTRA projekti vahendeid ja soetati globaalse 

satelliitnavigatsioonisüsteemide (GNSS) signaalide simuleerimise riist- ja tarkvara. GNSS 

simulaatorit kasutakse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala õppeainetes praktikumide 

läbiviimisel ja uurimistöös. 

ASTRA projekti raames hangiti mehitamata õhusõidukite laborisse kaks mehitamata 

seireplatvormi, mida kasutatakse RPASi mooduli õppeainete läbiviimisel ja arendustegevuses. 

ASTRA projekti kaudu on kavas ELA õppekompleksi täiendada mehitamata õhusõidukite 

tehnoloogia valdkonnas.  

 

2020. a hangitakse lisaks kaugjuhtimisega õhusõidukite side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemid. 

Lennujuhtimise simulaatori nüüdisajastamine  jätkub 2020. aastal  lennujuhtimise simulaatori 

ja mehitamata õhusõidukite simulaatori vahelise liidese loomiseks vajalike tegevustega. 

2020. a võetakse kasutusele lisaks üks 30-kohaline auditoorium õppetöö läbiviimiseks. 

 

6.2 Õppetöö arendus 

 

Eesti Lennuakadeemia lähtub õpetatavate erialade arendamisel tagasisidest, tööandjatelt saadud 

soovitustest, lennundusvaldkonna arengust, tegevustoetuse käskkirjas seatud eesmärkidest, 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu väljatoodud 

parendusettepanekutest ja soovitustest ning kõrgkooli arengukavast.  

 

Õppekavaarenduse igapäevast tööd koordineerib õppekava töörühm. ELA võrdles oma 

õppekavasid sarnaste õppekavadega Euroopas. Antud võrdlus oli aluseks õppekavarendusele, 

kus analüüsiti ELA õppekavade õppeainete sidusust, mahtusid ning õppekava kogumahtu.  

Analüüsi tulemusena kavandati uus lennunduskorralduse õppekava, mille maht on 180 EAP 

(õppeaeg 3 aastat). Lennunduskorralduse õppekava registreeriti HTMis 23.01.2020. Uus 

õppekava tagab õppe kompaktsuse ja efektiivsuse ning rohkem on arvestatud tööturu ootusega. 

Uuele õppekavale avatakse vastuvõtt 2020. aastal. 

 

2019. aastal tehtud analüüsi põhjal planeeriti muudatused 2020/21. õppeaasta õppekava 

versioonides. Lennundustehnika õppekaval korrigeeriti õppeainete mahtusid vastavalt 

õppeainete mahu ja üliõpilaste tegeliku töökoormuse vastavuse analüüsile. Side- ja 

navigatsioonisüsteemide eriala üliõpilastele lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) 

koolituse läbimist (vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2017/373) tõendava 

dokumendi väljastamiseks kehtestati rektori käskkirjaga “Eesti Lennuakadeemias lennuliikluse 

insener-tehnilise personali koolituse läbiviimise põhimõtted ja kord” ning täiendati mitmeid 

ainekavasid.   

Õppetöö toimub 2020/21. õppeaastal enamikel erialadel peaaegu täies mahus akadeemia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0373&from=ET
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õppehoones.  

Õppetöö ELA ruumidesse toomine on tingitud üliõpilaste tagasisidest, välisekspertide 

arvamusest ning ELA õppekavade uuendamise töörühma analüüsi tulemustest. Õppekavade 

2020/21. õa versioonides on välja jäetud TÜ läbiviidav inglise keel ja suurendatud lennunduse 

inglise keele mahtu. 

 

Seoses lennunduskorralduse õppekava avamisega suureneb ingliskeelsete õppeainete hulk. 

Kõigis õppekavades on suurendatud märkimisväärselt vaba- ja valikainete mahtu. See omab 

positiivset mõju ka õpirändele - võimalik on rohkem arvestada väliskõrgkoolis õpitud aineid. 

Mooduli “Module of Remotly Piloted Aircraft” õppetöös on võimalik osaleda lisaks ELA 

väliskülalisüliõpilastele ka TÜ välisüliõpilastel. 

Õppekavaarenduse üks eesmärk on ka rahvusvahelistumise süsteemsem planeerimine ja 

mobiilsuse mahu suurendamine. 

Jätkub täienduskoolituse võimaluste pakkumine lennundusettevõtete töötajatele. 

2020. a alustatakse ELA arengueelduste uuringu läbiviimisega, mille raames on kavas koostöös 

Eesti Lennundusklastriga teha lennundussektori hõive ning vajaduste uuring. Selle baasilt 

profileeritakse ümber haridusteenuste ja TAL-teenuste paketid, mis oleksid kiiresti 

kohandatavad vastavalt tööturu arengule, suunatud tulevikku ning korraldatud koostöös 

ettevõtetega. 

 

Õpingute katkestamise osakaalu vähendamine 

Üliõpilaste õpingute katkestamise osakaalu vähendamiseks ja katkestamise ennetamiseks on 

rakendatud mitmeid meetmeid. Pidevalt jälgitakse õpingutega toimetulekut ja üliõpilasi 

nõustatakse individuaalselt. Lennundustehnika osakonnas viiakse läbi üliõpilastega 

arenguvestlusi. Arendatud on sisseastumissüsteemi eesmärgiga selgitada välja 

üliõpilaskandidaatide motivatsioon ja erialased hoiakud enne õppima asumist.  

Eesti Lennuakadeemia on määratlenud õppetegevusega seotud eesmärgid oma arengukavas. 

Üks peamine eesmärk on katkestajate osakaalu vähendamine. 

 

Sagedasemad õpingute katkestamise põhjused on: vähene teadlikkus õpitavast erialast (eriala 

sobimatus) ja  majanduslikud põhjused (tööle asumine). 

Peamiselt jäetakse õpingud pooleli esimesel õppeaastal (Tabel 10).  Tabel 10 on toodud Eesti 

Lennuakadeemia näitaja võrdluses Eesti keskmisega eraldi transporditeenuse ja tehnikaalade 

õppekavarühmades. Katkestajate osakaal on kõrgem tehnikaalal, lennundustehnika õppekaval.  

Lennundustehnika õppekaval on konkurss teistest õppekavadest madalam, mis on üheks 

põhjuseks, miks on katkestamise määr siin kõrgem. 
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Tabel 10. Õppetöö katkestajate osakaal kõrghariduses (õpingute esimesel aastal), % 

Õppevaldkond Õppeasutus 2015 2016 2017 2018 2019 

KOKKU EESTI 21,3 22,3 21,2 21,6 21,0 

KOKKU Eesti Lennuakadeemia 14,0 15,0 17,5 6,9 20,3 

TEHN EESTI 30,0 32,7 29,7 29,4 28,6 

TEHN Eesti Lennuakadeemia 16,7 33,3 30,0 9,5 37,7 

TEEN EESTI 29,7 23,4 21,4 19,9 23,8 

TEEN Eesti Lennuakadeemia 12,8 7,1 10,8 5,4 8,3 

 

Katkestajate osakaal kogu õpingute vältel keskmisena on toodud Tabel 11.  

 

Tabel 11. Õppetöö katkestajate osakaal kõrghariduses, % 

Õppevaldkond Õppeasutus 2015 2016 2017 2018 2019 

KOKKU EESTI 16,2 16,1 14,5 13,6 13,5 

KOKKU Eesti Lennuakadeemia 13,0 9,4 13,5 4,3 12,4 

TEHN EESTI 18,9 18,9 16,4 16,3 14,8 

TEHN Eesti Lennuakadeemia 12,8 11,4 18,1 7,5 24,2 

TEEN EESTI 17,5 16,5 12,5 11,6 13,8 

TEEN Eesti Lennuakadeemia 13,2 8,5 11,3 2,6 5,3 

 

 

6.3 Akadeemia tutvustamine ja avalikud teenused  

 

Akadeemia pakub lennundusega tutvumiseks erinevaid võimalusi nii koolinoortele kui ka 

laiemale avalikkusele alates kooligruppidele mõeldud ekskursioonidest kuni simulaatori 

huvilendudeni.  

 

Koolinoortele pakume lisaks võimalust veeta päev üliõpilasena ehk tulla huvipakkuvale erialale 

tudengivarjuks. Personaalse sideme tekitamiseks kohtume noortega erinevatel haridusüritustel 

üle Eesti ning korraldame ise ettevalmistuskursust “Sissejuhatus lennunduserialadesse”, mis 

kaasab noori üle kogu Eesti. 2019. aastal osales kahel praktikapäeval lennuakadeemias ja 

lennundusmuuseumis kokku 70 õppurit. Vabatahtliku lõputesti sooritas edukalt 46 õppurit ning 

tagasiside kursusele oli väga positiivne. 2019. aastal korraldatud lahtiste uste päev osutus 

niivõrd populaarseks, et registreerumine tuli varem sulgeda. Simulaatorite ja laborite 

mahutavuse tõttu saime vastu võtta sadakond lennundushuvilist. 

 

Potentsiaalsete sisseastujate kõrval püüame jõuda ka teiste lennundushuvilisteni ning pakume 

lennuki- ja kopterisimulaatorites huvilennu teenust. Lendajate vanuseline variatsioon on 

koolieelikutest pensionärideni. Samuti külastatakse akadeemiat ja simulaatoreid erinevate 

firmaürituste raames ning populaarne on simulaatorite kinkekaartide soetamine. 
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Kinkekaartidega toetame ka erinevaid haridus- ja noorteüritusi. Igal aastal kaaskorraldame 

lennunduse suurimat vabaõhuüritust Eesti Lennupäevad, mille korraldusmeeskonna 

moodustavad suuremas osas akadeemia üliõpilased ja vabatahtlikud. 

 

Avalike ressurssidena võimaldame oma kohviku ja raamatukogu külastamist. Akadeemia 

õppehoones on ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel võimalik korraldada ka 

erinevaid üritusi ja seminare, mille puhul tagab akadeemia ruumide kasutamise võimaluse ja 

tehnilise teenindamise. Lisaks korraldab akadeemia üliõpilasesindus doonoripäevi, kuhu on 

verd loovutama oodatud ka vallaelanikud ja teised huvilised väljastpoolt akadeemiat. 

Akadeemia esindaja on osalenud kadunud inimeste otsingutel, näiteks 2019. aasta novembris 

leidis meie töötaja Andres Moks drooni abil metsast üles 84-aastane mehe. Droonikasutajate 

teadlikkuse tõstmiseks korraldame regulaarselt ka koolitusi “Mehitamata õhusõidukite käitajate 

täienduskoolitus”. 

 

6.4 Arendustegevused 

 

2020. a alguses koostati TAL-nõukogu põhimäärus ning aprillis kutsuti kokku viieliikmeline 

teadus-, arendus- ja loomenõukogu, kus on esindatud kõik erialad. Nõukogu esimene suur 

ülesanne on eelmise arengukava perioodi TAL-tegevuste analüüs ning uue perioodi TAL-

tegevuste sisendi andmine. 

 

2020. aastal koostatakse Eesti Lennuakadeemiale järgmiseks viieks aastaks uus arengukava, 

mille üheks peamiseks prioriteediks on avanemine ettevõtetele ja parem keskendumine neile 

suunatud tegevustele ning ambitsiooniks ELA baasil lennundussektori kompetentsikeskuse 

välja arendamine. Selleks on alustatud ELA arengueelduste uuringu läbiviimisega.  

 

Lennunduskorralduse osakond tegeleb digitaalse platvormi loomiseks vajalike tarkvarade 

kaardistamisega, mis võimaldaks luua simulatsioonimudeleid protsesside juhtimiseks 

lennundussektoris. ELA otsib erinevaid välisrahastuse võimalusi vastava tarkvara soetamiseks.  

 

2020. a jõuab lõpule lennujuhtimise simulaatori uuendamine ASTRA projekti raames. 

Alustame TWR-simulaatori laiendamise planeerimist. 
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7. Rektori hinnang sisekontrollisüsteemile 

 

Akadeemia sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja 

rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu 

hulgas siseauditi ja väliste hindajate (Lennuamet, Euroopa Lennundusohutusameti komisjon, 

EKKA hindamiskomisjon ja hindamisnõukogu, Riigikontroll) aruannetes toodud 

informatsioonil ja riskide hindamise tulemustel, akadeemia rahvusvaheliste lennunduskoolituse 

struktuuriüksuste auditeerimise aruannetel ning juhtimise hindamise koosolekul eelneva 

perioodi tegevuse analüüsimise tulemustel. Auditite käigus väljatoodud puuduseid 

analüüsitakse, teadvustatakse puuduste olulisus ning määratakse korrigeeriva tegevuse eest 

vastutaja ja tähtaeg. Auditite aruandeid hallatakse akadeemia dokumendihaldussüsteemis. 

 

Lennukoolitusorganisatsiooni (ATO) auditeerimise valdkonnad on lennutegevus, õhusõidukite 

ülevaatus, lennutreeningseadmed FNPT, personali koolitus, üliõpilaste teooriakoolitus ja 

lennupraktika ning juhtimissüsteem. Auditite eesmärk on hinnata erialase koolitustegevuse 

vastavust lennundusnõuetele (EU komisjoni määrus nr 1178/2011) ja valdkonna 

käsiraamatutele: ATO koolituskäsiraamatutele, tegevuskäsiraamatule ja juhtimiskäsiraamatule. 

Auditid korraldati vastavalt kvaliteedijuhi koostatud ATO auditeerimise aastaplaanile. Erialaste 

lennundusnõuete täitmise kontrollimiseks auditeeris lennukoolitusorganisatsiooni lepinguline 

audiitor. 

 

Lennundustehnilise personali koolitusorganisatsioonis (MTO) kuuluvad auditeerimisele 

õppevahendid, koolitusmaterjalid, tööruumid, töötajad, teooriakoolitus, praktika, eksamite 

korraldus, koolitusega seotud dokumentatsioon ja selle säilitamine, õppemeetodid, 

kvaliteeditagamine ja käsiraamat. Auditite eesmärk on hinnata erialase koolitustegevuse 

vastavust lennundusnõuetele, täpsemalt õhusõiduki hoolduse eriala koolitust reguleeriva EASA 

määruse 1321/2014 osadele 66 ja 147 ja osakonna tööd reguleerivale käsiraamatule MTOE. 

2019. aastal koostas kvaliteedijuht auditiplaani ja viis auditid läbi vastavalt plaanile.  

 

Lennuliiklusteeninduse koolitusorganisatsiooni (ATSTO) auditid hõlmavad teooriakoolitust ja 

eksamite läbiviimist ja koolituse korraldust. 2019. aasta auditiplaani koostas kvaliteedijuht ja 

viis auditid läbi vastavalt auditiplaanile. Auditite käigus hinnatakse koolituse vastavust Euroopa 

Komisjoni määruse number 2015/340 ja käsiraamatu nõuetele ning nõuete rakendamist. 

 

Sertifitseeritud koolitusorganisatsioonide tegevuste lennundusnõuetele vastavuse haldamise 

eest vastutab kvaliteedijuht koostöös koolitusjuhtidega.  

 

Akadeemia juhtimissüsteemi ja selle arendamise eest vastutab rektor koostöös rektoraadiga. 

Tähtsamad otsused ja dokumendid kinnitab nõukogu. Rektor analüüsib akadeemia toimimist ja 

teeb vajalikud muudatused struktuuris ning jagab ümber vastutused. Rektori ametiaeg on viis 

aastat. 2019. aastal toimusid rektori valimised kahel korral, mis mõjutas akadeemia toimimist 

oluliselt. Rektori lepingu lõppemisega lõppevad ka prorektorite lepingud. Akadeemia 
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toimimise tagamiseks tehti mitmeid muudatusi juhtimisstruktuuris ja personali seas. 

Juhtimisstruktuuri muudatuste vajalikkus jäi ebaselgeks ja tehtud otsused ei olnud läbipaistavad 

ega toetanud akadeemia kui terviku toimimist. Alates 01.01.2020 ametisse asunud rektor on 

vaadanud üle akadeemia toimimise ja kujundanud ümber juhtimisstruktuuri. 

 

Akadeemia juhtimise struktuur ja töötajate suhtumine annavad kindlustunde, et akadeemia 

tegevus toimub vastavuses juhtimissüsteemiga kehtestatule. Välja töötatud siseregulatsiooni- 

dokumendid ning nende rakendamine tagavad tõhusa sisekontrollisüsteemi toimimise ja ühtib 

protseduurireeglites kirjeldatuga, tagab akadeemia seaduspärase ja säästliku toimimise ning 

ressursside kaitstuse.  

Akadeemia tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja 

õigeaegne.  

 

Rektorina tagan organisatsioonikultuuri arendamise ja vajalike kvalifitseeritud töötajate 

olemasolu akadeemia ülesannete täitmiseks ning vastavalt sisemisele riski- ja 

kontrollitunnetusele on täiendavalt analüüsitud erinevaid valdkondi. 

 

Rektorina hindan sisekontrollisüsteemi toimimise heaks. 

 

Koit Kaskel 

Eesti Lennuakadeemia rektor 

  



 

30 
  

EELARVE TÄITMISE ARUANNE 

 

Tabel 12. Tekkepõhine eelarve täitmine – 2019 koond (seisuga 13.04.2020) 

  Eelarve Täitmine 
Kasutamise 

% 
Jääk Jäägi % 

Tulud 723 230,40 1 745 015,09 241,28% 1 021 784,69 -141,28% 

Kaupade ja teenuste 
müük 

 214 733,36  214 733,36  

Tulu majandustegevusest  214 733,36  214 733,36  

Saadud toetused  208 253,40  208 253,40  

Saadud välistoetused  181 686,84  181 686,84  

Saadud kodumaised 
toetused 

 26 566,56  26 566,56  

Muud tulud  0,01  0,01  

Muud eespool 
nimetamata tegevustulud 

 0,01  0,01  

Muud siirded 
riigiasutustelt 

 1 322 028,32  1 322 028,32  

Kulud -4 501 176,91 -4 019 512,68 89,30% 481 664,23 10,70% 

Antud toetused  -73 765,40  -73 765,40  

Sotsiaaltoetused  -69 460,40  -69 460,40  

Muud antud toetused  -4 305,00  -4 305,00  

Tegevuskulud -4 501 176,91 -3 630 683,55 80,66% 870 493,36 19,34% 

Detailsemalt jaotamata 
eelarve 

-4 501 176,91 -287 526,83 6,39% 4 213 650,08 93,61% 

Tööjõukulud  -1 825 190,14  -1 825 190,14  

Majandamiskulud  -1 517 966,58  -1 517 966,58  

Põhivara amortisatsioon 
ja väärtuse muutus 

 -303 951,09  -303 951,09  

Siirded riigiasutustele  -11 112,64  -11 112,64  

Tulem -3 777 946,51 -2 274 497,59    

Investeeringud -122 340,00 -101 576,09 83,03% 20 763,91 16,97% 

       

Finantseerimistehingud  -230 238,13  -230 238,13  

Kohustuste suurenemine  11 627,95  11 627,95  

Kohustuste vähenemine  -11 627,95  -11 627,95  

Muu nõuete ja 
kohustuste muutus 

 -230 238,13  -230 238,13  

 


