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Sissejuhatus 

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

(edaspidi HTM) hallatav riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse lennundusspetsialiste.  

Missioon: 

Edendada tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet, pakkuda õppe- ja arendustegevust 

hõlmavaid teenuseid, teha rakendusuuringuid ning toetada üliõpilastest vastutustundlike ja 

algatusvõimeliste kodanike kujunemist.  

Visioon: 

ELA on rahvusvaheliselt hinnatud lennunduse koolitus- ja arenduspartner.  

Väärtused: 

Koostöö, usaldus, uuendusmeelsus, paindlikkus. 
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1.  Õppetegevus 

Akadeemia õppeprotsessis rakendatakse erinevate õigusaktidega kõrgharidusele kehtestatud 

nõudeid ja rahvusvahelisi lennundusregulatsioone. Akadeemia õppetegevus on üles ehitatud 

paindlikule õppemoodulite süsteemile. Vastavalt ettevõtete vajadusele korraldatakse 

tegevspetsialistidele täiendus- ja ümberõpet. 

2021. aastal toimus õppetöö rakenduskõrgharidusõppe tasemel transporditeenuste 

õppekavagrupis kuuel õppekaval: 

1. Lennuliiklusteenindus (2282) – vastuvõtt toimus kuni 2020, 

2. Lennuliiklusteenused (222006) – vastuvõtt alates 2021,  

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

4. Õhusõiduki juhtimine (2283), 

5. Lennundusettevõtte käitamine (2284) – vastuvõtt toimus kuni 2019, 

6. Lennunduskorraldus (214444) – vastuvõtt alates 2020. 

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 hooldustehniku õppekaval (188817). 

1.1. Õppurkond 

Akadeemias õppis 10.11.2021 seisuga 260 õppurit, kellest 247 rakenduskõrgharidusõppes ning 

13 kutseõppes. Kõik akadeemia õppurid õppisid 2021. aastal päevases õppes eestikeelsetel 

õppekavadel. Õppurite arvud perioodil 2019-2021 õppekavati on näidatud tabelis 1.  

Tabel 1. Õppurite arvud õppekavati (Haridussilma andmed) 

Õppekava 2019 2020 2021 

Lennundusettevõtte käitamine 64 48 34 

Lennunduskorraldus x 13 25 

Lennuliiklusteenindus 28 28 25 

Lennuliiklusteenused x x 4 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 17 13 6 

Lennundustehnika 48 68 84 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 40 32 23 
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Õppekava 2019 2020 2021 

Õhusõiduki juhtimine 47 48 46 

Üliõpilaste arv 244 250 247 

Õhusõiduki hooldustehnik 28 23 13 

Kutseõppurite arv 28 23 13 

Õppurite koguarv 272 273 260 

*Õppurite arvud on kajastatud 10. novembri seisuga.   

1.2. Vastuvõtt 

2021/2022. õppeaastaks toimus akadeemias vastuvõtt viiele rakenduskõrghariduse õppekavale. 

Esmakordselt toimus vastuvõtt lennuliiklusteenuste õppekavale (222006), mille 

nominaalkestus on kolm aastat ning ingliskeelsele õppekavale “Kommertslennunduse 

juhtimine” (218187, “Commercial Aviation Management”). Vastuvõtt toimus kõigil 

õppekavadel paremusjärjestuse alusel. Kommertslennunduse juhtimise õppekaval 2021. a õpe 

siiski ei käivitunud, kuna sobivaid kandidaate ei olnud piisavalt. Akadeemia analüüsis 

kandidaatide ebapiisavuse põhjuseid ning planeeris korrigeerivad tegevused uueks 

vastuvõtuperioodiks. Eestikeelsete õppekavade vastuvõtuprotsessis rakendati taas 

vastuvõtukatsete sooritamise võimalust enne avalduste esitamise perioodi, eeltestimist kasutas 

ligi 60% immatrikuleeritud kandidaatidest.   

2021. aastal jätkati lennunduskorralduse ja lennundustehnika õppekavale vastuvõtukatsete 

läbiviimisega distantsilt, samuti toimus kommertslennunduse juhtimise õppekava vastuvõtt 

distantsilt. Vastuvõtt lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise õppekavadele  toimus 

tavapäraselt vastuvõtukatsete eripära tõttu.  

Kokku esitati eestikeelsetele õppekavadele sisseastumiseks 453 avaldust 411 kandidaadi poolt, 

kandideerijate arv õppekohale on märgitud tabelis 2. Eesti Lennuakadeemia uue arengukava 

üks mõõdikutest on kandideerijate arv ühele õppekohale lennundustehnika õppekavas, mille 

sihttase 2025. aastaks on seatud 3,5 avaldust ühele õppekohale, 2021. aasta konkursil oli 

avalduste arv õppekohale 3,3. Lennundustehnika õppekava seati ka turunduskampaanias 

esikohale. Õppimatulekut kinnitas ja immatrikuleeriti rakenduskõrgharidusõppe 

eestikeelsetele õppekavadele kokku 58 kandidaati, kellest  62% olid mehed ja 38% naised, 

immatrikuleeritute keskmine vanus oli 20 aastat.  

Töökohapõhisesse õppesse õhusõiduki hooldustehniku õppekavale vastuvõttu 2021. aastal ei 

toimunud lähtuvalt tööandjate vajadusest ja ebapiisavast võimekusest kaasata 

organisatsioonide töösse praktikante. 
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Tabel 2. Vastuvõtukonkursid perioodil 2019-2021 

Õppekava 
2019 2020 2021* 

Avalduste 

arv 

Õppekohtade 

arv 
Konkurss 

Avalduste 

arv 

Õppekohtade 

arv 
Konkurss 

Avalduste 

arv 

Õppekohtade 

arv 
Konkurss 

Kommertslennunduse 

juhtimine 
x x x x x x 15 10 1,5 

Lennundusettevõtte 

käitamine 
83 15 5,53 x x x x x x 

Lennunduskorraldus x x x 98 12 8,17 156 10 15,6 

Lennuliiklusteenindus 70 8 8,75 79 8 9,88 x x x 

Lennuliiklusteenused  x x x x x x 68 3 22,7 

Lennundustehnika 60 27 2,22 64 27 2,37 100 30 3,3 

Õhusõiduki juhtimine 81 10 8,4 95 10 9,5 129 10 12,9 

Kokku 297 60 4,95 336 57 5,89 453 68 8,6 

*2021. aasta avalduste arvus kajastatakse ka sisseastumistingimuste (õppekeele tase, haridustase) mitevastavuse 

tõttu tagasi lükatud avaldusi.   

1.3. Õppetöö tulemuslikkus 

Perioodil 01.10.2020-30.09.2021 lõpetas akadeemia 42 õppurit, kellest 33 lõpetas 

rakenduskõrgharidusõppe ja 9 kutseõppe. Rakenduskõrgharidusõppe 33 lõpetanutest 32 

lõpetas õppekavajärgse nominaalkestuse pluss kahe aasta jooksul, lõpetanute keskmine 

õppeaeg akadeemias oli 4,14 aastat.  

2021. aastal lõpetas kutseõppekava “Õhusõiduki hooldustehnik” teine kursus. Lõpetas 9 

õppurit, mis on 60% vastuvõetutest. Lõpetanute jagunemine õppekavati on toodud tabelis 3.   

Tabel 3. Lõpetajate arvud õppekavati 

Õppekava 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lennundusettevõtte käitamine 9 10 8 

Lennuliiklusteenindus 7 7 2 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 3 5 6 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 6 5 5 

Õhusõiduki juhtimine 8 6 12 

Lõpetajate arv rakenduskõrgharidusõppes 33 33 33 

Õhusõiduki hooldustehnik x 15 9 

Lõpetajate arv kutseõppes 0 15 9 

Lõpetajate koguarv 33 48 42 

*Lõpetajate arvud on märgitud vahemikus 1. oktoober kuni 30. september. Lõpetajate arvudes kuvatakse ka 

eksternina lõpetajaid. 
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Õpingute katkestamise juhtusid perioodil 11.11.2020-10.11.2021 oli 34, millest 

rakenduskõrgharidusõppes 33 (neist 7 esmakursuslaste katkestamist) ja kutseõppes üks. 

Katkestajate arvud õppekavati ja osakaalud on toodud vastavalt tabelites 4 ja 5.  

 

Tabel 4. Katkestajate arvud õppekavati 

Õppekava 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lennundusettevõtte käitamine 2 5 6 

Lennunduskorraldus x 0 0 

Lennuliiklusteenindus 3 2 2 

Lennuliiklusteenused x x 0 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 2 0 1 

Lennundustehnika 11 9 16 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 11 1 5 

Õhusõiduki juhtimine 1 0 2 

Katkestajate arv rakenduskõrgharidusõppes 30 17 32 

Õhusõiduki hooldustehnik 5 5 1 

Katkestajate arv kutseõppes 5 5 1 

Katkestajate koguarv 35 22 33 

Katkestamissündmused on kirjeldatud iga õppeaasta kohta vahemikus 11. november kuni 10. november. 

 

Tabel 5. Katkestanute osakaal õppekavati 

Õppekava 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lennundusettevõtte käitamine 3,4% 7,8% 12,5% 

Lennuliiklusteenindus 10,7% 7,1% 7,1% 

Lennunduse side- ja 

navigatsioonisüsteemid 
10,5% 0,0% 7,7% 

Õhusõiduki juhtimine 19,3% 0,0% 4,2% 

Lennundustehnika 32,4% 18,8% 23,5% 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 2,2% 2,5% 15,6% 

Katkestajate osakaal  

Eesti Lennuakadeemias 
12,4% 7,0% 12,8% 

Õppetöö katkestanute osakaal võrdleb isikupõhiselt üliõpilasi sama kalendriaasta 10. novembri ning eelneva 

kalendriaasta 10. novembri seisuga. Osakaal näitab, kui paljud eelmise aasta üliõpilastest on aasta jooksul 

õpingud katkestanud ning ei jätka õppimist samal õppekohal (EHIS ID).  

Katkestajate arv on kõrgem Eesti Lennuakadeemia tehnika, tootmise ja tehnoloogia 

õppekavagrupi õppekavadel võrreldes transporditeenuste õppekavagrupi õppekavadega. 
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Plaanis on välja töötada tõenduspõhine lähenemine katkestamisjuhtude vähendamiseks.  

1.4. Üliõpilaste mobiilsus ja rahvusvaheline koostöö 

Üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsuse korraldamiseks on põhiline vahend Erasmus+ 

programm. Õpirände koostöö toimib kõrgkoolidevaheliste koostöölepingute alusel, 2021. a 

lõpuks oli akadeemial 22 koostööpartnerit 17 riigis. Erasmus+ programmi raames korraldatavat 

õpirännet reguleerib Eesti Lennuakadeemia Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände programmi 

haldamise kord. 

Akadeemia õppetööd läbiviivad töötajad osalevad õpirändes nii mobiilsusprogrammide 

raames kui akadeemia vahenditest (statistikat tehakse esimese kohta). Eelmises arengukavas 

seati õpirände kogemusega õppetööd läbiviivatele töötajatele kumulatiivsed eesmärgid (2019-

2020 50%), mida on enamasti täidetud. Õpirände programmides (Erasmus+ ja DoRa+) 

osalenud õppejõudude osakaal kõikidest õppejõududest oli 2019. a 55%, 2020. a 54% ja 2021. 

a 44%. 2021. aasta vähenenud protsent tuleneb sellest, et lisandunud on palju uusi õppejõude, 

kes pole COVID-19 tõttu õpirändel saanud osaleda. Nii 2020. kui 2021. a on olnud kokkuvõttes 

õpirännet pärssivad. Samas osales seitse töötajat 2021. a jooksul virtuaalses õpirändes (kas 

õppetööd tehes või koolitusel/seminaril osaledes). Aina rohkem on õppetöösse kaasatud ka 

välisõppejõude ja koolipere põhikoosseisu on lisandunud eesti keelt emakeelena mitterääkivad 

õppejõud. Lennuakadeemia on tänaseks kujunenud kakskeelseks kooliks, sest siht on 

maksimaalselt integreerida välispäritolu kolleege. Sisekommunikatsioon toimub enamasti 

paralleelselt nii eesti kui inglise keeles. 

Ülevaade üliõpilaste õpirändest perioodil 2019 kuni 2021 on kajastatud tabelis 6. Statistika 

järgi on populaarsemad õpirände sihtkohad Holland, Prantsusmaa, Läti (praktika), Hispaania 

ja Belgia. Enim käivad Erasmuse õpirändes lennundusettevõtte käitamise ja 

lennunduskorralduse eriala üliõpilased, kelle õppekava on kõige paindlikum. Erasmus+ 

programmi toetuse taotlemise periood õpirändeks välisülikooli algab märtsis, praktika 

sooritamiseks välismaal võetakse taotlusi vastu aastaringselt. Kõik üliõpilased, kes taotlevad 

Erasmus+ programmi toetust, saavad rahalise toetuse ja vajadusel makstakse ka vajaduspõhist 

lisatoetust. Kui üliõpilane on huvitatud õpirände ajal blogi pidama, siis ka selle eest makstakse 

eraldi tasu. Blogid on akadeemia kodulehel ja on innustanud paljusid üliõpilasi oma õpirände 

valikuid tegema. Akadeemia arvestab õpirändel omandatut õppekava täitmisel lähtuvalt 

õpiväljundite kattuvusest kas õppekavajärgsete õppeainetena/praktikana või vabaainetena. 

Nominaalne õppeaeg pikeneb õpirändega ühe semestri või aasta võrra. 

Enne COVID-19 pandeemiat oli üliõpilastel ka võimalus osaleda lühiajalises õpirändes (nt 

lennuliiklusteeninduse erialal tutvumispraktika ettevõttes Air Navigation Services Finland Oy, 

õhusõiduki juhtimise erialal tutvumispraktika A/S Air Baltic Corporation Riia peakontoris), 

kuid 2021. a üliõpilasi ettevõtetesse vastu ei võetud. Võimalusel toetab akadeemia selliseid 

lühiajalisi õpirändeid ka tulevikus, kuna oluline on pakkuda erinevaid ja paindlikke 

mobiilsusvõimalusi. 
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Tabel 6. Üliõpilaste õpirändes osalemine 

Õppeaasta 
Üliõpilaste 

arv** 

Erasmuse 

füüsiline 

õpiränne 

Lühiajaline 

füüsiline 

õpiränne 

Äsjalõpetanute 

praktika 

Virtuaalne 

õpiränne 

Õpirändes osalejad (%) 

kogu üliõpilaskonnast 

2018/19 242 11 15 4 0 10,7% 

2019/20 244 17 0 0 0 6,9%  

2020/21 250 6* 0 0 12 7,2%  

2021/22 247 15 0 0 1 6,5%  

* Kuigi 2021. a kevadeks kandideeris palju üliõpilasi õpirändesse, loobus enamik COVID-19 tõttu õpirändest. 

**Üliõpilaste arv on antud 10. novembri seisuga.  

COVID-19 periood andis aga ka tugeva tõuke virtuaalse õpirände ja rahvusvahelise koostöö 

arendamiseks. Näiteks toimus 2020/2021. õa 12 virtuaalset õpirännet koostöös Soomes asuva 

kõrgkooliga Haaga-Helia University of Applied Sciences. 2021. a korraldati virtuaalne 

koostööprojekt Portugalis asuva partneriga Instituto Superior de Educação e Ciências. Projekti 

raames toimusid nädala vältel virtuaalsed loengud, praktilised töötoad Eesti ja Portugali 

üliõpilaste segarühmades ning esitlused tulemuste esitlemiseks. Sellele järgnesid Portugali ja 

Eesti lennundusekspertide meistriklassi loengud mõlema kooli üliõpilastele jt huvilistele. 

Koostöö Portugali partneriga liigub edasi ühiste arendus- ja teadusprojektide suunas. Sarnast 

piiriülest koostööd kavandatakse ka teiste välispartneritega. 

Väliskülalisüliõpilased kasutavad õpirändeks samuti enamasti Erasmus+ programmi ning 

neile pakutakse peamiselt õppimise võimalust. Akadeemiasse tuleb väliskülalisüliõpilasi 

peamiselt Hollandist, Poolast, Bulgaariast, Leedust ja Türgist. COVID-19 perioodil on 

lisandunud ka väliskülalisüliõpilasi Slovakkiast, Šveitsist, Portugalist ja Belgiast. 

Väliskülalisüliõpilaste suhtluskeel õppimise ajal on inglise keel ning raamatukogu 

õppekirjandus on 90% ulatuses ingliskeelne. Õpe toimub enamasti koos kohalike üliõpilastega. 

Väliskülalisüliõpilased on välja toonud, et peamine akadeemia valimise põhjus on mitmekesine 

ja kvaliteetne lennundusalaste õppeainete valik. Õpirände kogemuse on hinnanud stabiilselt 

tervikuna heaks või väga heaks 100% väliskülalisüliõpilastest. Ülevaade väliskülalisüliõpilaste 

osakaalust kogu üliõpilaskonnast on kajastatud tabelis 7. 

Tabel 7. Väliskülalisüliõpilaste osakaal üliõpilaskonnast 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Üliõpilaste arv** 242 244 250 247 

Väliskülalisüliõpilased 20 25 11 20 

Õpirändes osalejad (%) kogu 

üliõpilaskonnast 

8,3% 10,0% 4,4%* 8,1% 

**Üliõpilaste arv on antud 10. novembri seisuga.  

*2020/2021. õa kevadsemestril mobiilsusi COVID-19 tõttu polnud. 
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Pakutavate ingliskeelsete õppeainete maht on mõlemal semestril ligi 60 ainepunkti. Kuni 

2021. aastani pakuti eraldiseisvalt 30 EAP “Aviation Company Management” (ACM) moodulit 

ning 8 EAP “Remotely Piloted Aircraft” (RPA) moodulit. Valikuvõimalused on aga seoses 

õppekavaarendusega muutunud (ingliskeelse õppekava loomine on ACM mooduli asendanud 

ning uute lennundustehnika rahvusvaheliste õppejõudude õppeained on RPA mooduli 

asendanud). Lisaks pakub akadeemia ingliskeelset MOOCi “Introduction to Aircraft”, mille 

infot on levitatud ka välispartnerkõrgkoolide üliõpilastele. 

Ühe olulise rahvusvahelise koostöö osa moodustas 2021. a uute ingliskeelsete õppekavade 

väljatöötamine. 2021. a avati akadeemias esimene ingliskeelse rakenduskõrghariduse 

õppekava “Kommertslennunduse juhtimine” (inglise keeles “Commercial Aviation 

Management”, edaspidi CAM) vastuvõtt, kuid kuna õppekava kohtade arv ei tulnud täis, lükkus 

CAM õppekava avamine aasta võrra edasi. Uus vastuvõtt CAM õppekavale avati jaanuaris 

2022. CAM õppekava avamine oli kooskõlas akadeemia rahvusvahelistumise ambitsiooniga, 

mille üheks osaks oli täismahus tasemeõppe programmi pakkumine inglise keeles. Akadeemias 

on küll mitmeid ingliskeelseid aineid, kuid senini puudus ingliskeelne õppekava, mis annaks 

selle lõpetanutele bakalaureusekraadi. Selline olukord on varem piiranud ka akadeemia 

koostööd akadeemiliste välispartneritega ja lennundussektoriga. Õppekava teeb eriliseks 

sellesse integreeritud 30 EAP mahus moodul, mis võimaldab lennundusprotsesse simuleerida 

ja visuaalselt läbi proovida. Moodul arendati SA Archimedes EMP/Norra koostööprogrammi 

projektist "Simulation Based Learning in Aviation" koos Norra kõrgkooliga UIT-The Arctic 

University of Norway. Õppekava arendamisse kaasati välispartnereid lennundusettevõtetest, 

näiteks Air Baltic ja Soome välispartnerkõrgkoolist Haaga-Helia University of Applied 

Sciences. 2021. a õpe siiski ei käivitunud sobivate kandidaatide vähesuse ning pandeemiast 

tuleneva üldise olukorra tõttu. Järgmise vastuvõtu algus planeeriti 2022. a jaanuari koos 

järjekorras teise ingliskeelse rakenduskõrghariduse õppekava “Ärilise lennutranspordi piloot” 

(inglise keeles “Commercial Air Transport Pilot”, edaspidi CATP) vastuvõtuga, millest 

põhjalikuma ülevaate saab õppekava arenduse peatükist.  

Akadeemia alustas 2021. a liitumisläbirääkimisi rahvusvahelise lennundusõpet pakkuvate 

ülikoolide võrgustikuga Air Transport and Aeronautics Education and Research Association 

(ATAERA), mille eesmärk on teha koostööd hariduse, teaduse ja lennundustööstuse 

partnerluse edendamise kaudu. Mitmed akadeemia välispartnerid on juba võrgustiku liikmed 

ja toetavad akadeemia püüdlusi saada assotsiatsiooni liikmeks.  

Rahvusvahelistest teadus- ja arendusprojektidest, mida akadeemia juhib või milles partnerina 

osaletakse, annab põhjalikuma ülevaate 3. peatükk. 

Rahvusvahelise koostöö eesmärgid on määratletud alates 2021. aastast Eesti Lennuakadeemia 

arengukavas (varasemalt rahvusvahelise koostöö strateegias aastateks 2016-2020). 

Rahvusvahelistumine 2022. aastal õppetegevuses:  

● rahvusvaheline vastuvõtt kommertslennunduse juhtimise (CAM) ja ärilise 

lennutranspordi piloodi (CATP) õppekavadele; 

● koostöö jätkamine partnerkõrgkoolidega ühisprojektide kaudu ning uute 

koostöösidemete loomine, sh ATAERA võrgustiku kaudu;  



11 
 

● rahvusvahelise mobiilsuse suurendamine nii õppur- kui ka töötajaskonna seas. 

1.5. Õppetöö korraldus, praktikate korraldamine 

Õppetegevuse korraldamisel on jätkuvalt järgitud põhimõtet, et akadeemia korraliste töötajate 

kõrval oleks külalisõppejõududena kaasatud lennunduses tegevad tippspetsialistid ja praktikud 

nii Eestist kui ka välismaalt.   

Õppetegevus oli jätkuvalt mõjutatud COVID-19 pandeemiast ning 2020/2021. õppeaasta 

kevadsemestril ning 2021/2022. õppeaasta nii kevad- kui ka sügissemestril viidi teooriaõpe 

osaliselt läbi distantsilt ning praktiline õppetöö (praktikumid ja praktika) toimus lähiõppes.  

2021. aasta novembrist 2022. aasta jaanuarini oli kogu teooriaõpe distantsõppel. Üliõpilaste 

probleeme distantsõppega kaardistati kogu distantsõppeperioodi vältel.  

Praktikate korraldust mõjutasid lisaks riigiülestele piirangutele ka lennundusettevõtete ja -

organisatsioonide keeruline olukord lennuliikluse laialdase vähenemise tõttu. 2021. aastal 

koostati rakenduskõrgharidusõppe praktika korraldamise reguleerimiseks praktika eeskiri, mis 

kinnitati 2022. aasta I kvartalis.  

2022. aasta õppetööga seotud põhisuunad on järgmised: 

● Lõputööde teemade valiku, lõputööde koostamise, juhendamise ja hindamissüsteemi 

jätkuv parendamine lõputööde taseme tõstmise ning lõpetajate arvu suurendamise 

eesmärgil.  

● Juhendajate metoodikaalaste teadmiste arendamine sisekoolituste kaudu. Arendatakse 

välja ka üliõpilastele senisest põhjalikum metoodika kursus.  

● Akadeemilise eetika koolituste läbi viimine ja väärkäitumisjuhtumite menetluskorra 

välja arendamine. 

● Hea õppimise ja õpetamise tava koostamine.  

● Katkestamisjuhtude vähendamine  ja õpimotivatsiooni süsteemne toetamine.  

● Õppejõudude (sh külalisõppejõudude) pedagoogilise ja pädevuste arendamiseks ja 

kollegiaalseks toetamiseks õppetöö vaatlussüsteemiga jätkamine. Õpetamisoskuste 

arendamise konsultandi ametikoha loomine õppekvaliteedi toetamiseks, õpikogukonna 

eestvedamiseks ning õppekavajuhtide ja -tiimide toetamiseks õppekava arendamisel. 

● Projekti “Lennuakadeemia praktika 2021-2022” abil koolitatakse kooli- ja 

ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid, kaasatakse praktikuid õppetöösse ning õppejõud ja 

õpetajad saavad stažeerida tööandjate juures.  

● Meetmed lennundustehnika õppekaval väljalangemise vähendamiseks ja lõpetajate 

arvu tõstmiseks. 

1.6. Õppekavaarendus 

2021. aastal alustati teise ingliskeelse bakalaureusetaseme õppekava “Ärilise lennutranspordi 

piloot” koostamist, avalduste vastuvõtt õppekavale algab 2022. aastal. CATP õppekava 

avamine on kooskõlas ka akadeemia rahvusvahelistumise ambitsiooniga, mille üheks osaks on 

täismahus tasemeõppe programmide pakkumine inglise keeles.  
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Õppekava eesmärk on valmistada ette piloote, kes omavad ühelt poolt rahvusvahelistele 

nõuetele vastavaid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi osalemaks ärilises lennutranspordis ning 

teisalt laiemaid teadmisi  lennundusvaldkonnast, lennundusettevõtete toimimisest ja 

juhtimisest. Õppekava on koostatud tulenevalt keskmiste ja suuremate ärilise 

lennutranspordiga tegelevate välisettevõtete vajadusest kõrgharidusega pilootide järele. 

Õppekava on suunatud just selles valdkonnas töötamist alustavatele või juba töötavatele 

pilootidele. Ärilise lennutranspordi piloodi õppekava on võimalik läbida kahel viisil - kas 

kolme aastaga, omandades nii piloodilitsentsi kui kõrghariduse, kui ka ühe aastaga. Ühe 

aastaga saavad õppekava läbida piloodilitsentsiga isikud, kel puudub kõrgharidus. Õppekava 

kahe aasta maht arvestatakse sel juhul varasema piloodiõppe kogemuse arvelt. Õppekava 

lõpetanu saab lisaks kutselise piloodi oskustele pädevuse töötamiseks ka lennunduse teistes 

valdkondades ja erinevates rollides, mis laiendab oluliselt piloodi karjäärivõimalusi tööturul. 

Õppekava arendamisse kaasati ka osapooli väljastpoolt akadeemiat, nt piloodikoolituse 

ettevõtte Patria Pilot Training Oy esindajaid.  

Õppekavadel on märkimisväärne ühisosa teise ingliskeelse õppekavaga “Kommertslennunduse 

juhtimine”, sh on neisse integreeritud Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse 

(International Air Transport Association - IATA)  kursused, mida viivad IATA õppe-

materjalide põhjal läbi akadeemia sertifitseeritud koolitajad. Akadeemia on ainuke IATA poolt 

akrediteeritud ja sertifitseeritud lennunduskoolituse partnerorganisatsioon Eestis (lähimad 

samalaadsed organisatsioonid asuvad Leedus ja Soomes). Koolitusi pakutakse lisaks ka 

täiendus- ja ümberõppes. Koostöövõimalusi IATAga arendatakse edasi.  

Õppekavajuhtide ja -tiimide arusaamade joondamiseks õppekava arendusest viidi 

novembris 2021 läbi sisekoolitus koostöös Tartu Ülikooli füüsika didaktika lektori ja Kaitseväe 

Akadeemia didaktika arendusjuhi Svetlana Ganinaga. Ühtlustati arusaamu õppekava olemusest 

ja arenduse võimalustest. Pandi paika õppekava arendusseminaride plaan 2022. aastaks. 

Õppekavaversioonide uuendamiseks on toimunud seminarid, kus kõigi õppekavade juhid 

ühiselt arutavad plaanitavaid muudatusi ja otsivad ühisosi teiste õppekavadega. Suund on 

senisest selgemalt kaardistada ka mikrokraadide pakkumise võimalused. 

Sisendi kogumiseks õppekava arendusse toimusid sügissemestril 2021 kohtumised 

partnerasutustega (näiteks EANS, XFly, Threod Systems, Magnetic MRO, Transpordiamet, 

Politsei- ja Piirivalveamet). Neil kohtumistel kaardistati tööjõuvajadusi ning täpsustati 

lõpetajatelt oodatavaid pädevusi. Toimusid ka mitmed jätkukohtumised väiksemas ringis, kus 

õppekavajuhid said sisendit ka konkreetsete ainete arendamiseks õppekavas. 

2022. aasta põhisuunad õppekavaarenduses on järgmised:  

● Õppekava arendamise olulisemad tegevused on lennuliiklusteeninduse õppekava 

ühildamine side- ja navigatsioonisüsteemide erialaga. Töömaailmas on side- ja 

navigatsiooniteenus tihedalt seotud lennuliiklusteenustega, vastavate erialade spetsialistid 

töötavad samas ettevõttes ja teevad tihedat koostööd. See on üks peamisi argumente, miks 

õppekavade ühildamine on plaanis. Selle arenduse eesmärk on ka silmas pidada 

lennuliiklusteenuste kiiret ja mahukat digitaliseerimist ning automatiseerimist. Senisest 

rohkem on plaanis õppekavasse tuua erinevaid IT-pädevusi. 
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● Mikrokraadide pakkumise võimaluste kaardistamine. 

● Lennundustehnika õppekavas õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala õppurite 

valikuvõimaluste laiendamine uute moodulite arendamise kaudu (jätkuva lennukõlblikkuse 

korraldaja, õhusõidukite hooldusinsener, õhusõidukite disainiinsener).  
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2. Personal 

2021. aasta olulisemad tegevused personalijuhtimise valdkonnas: 

● Akadeemia väärtuste ülevaatamine, mille käigus otsustati, et Eesti Lennuakadeemiat 

iseloomustab neli väärtust: koostöö, paindlikkus, usaldusväärsus ja uuendusmeelsus. 

● Jätkus ja viidi edukalt lõpuni 2020. a alustatud juhtimisalaste kompetentside 

arenguprogramm. Programmi eesmärk on arendada ja ühtlustada juhtide pädevusi nagu 

eestvedamine, coachiv-juhtimine, inimeste kaasamine/motiveerimine, läbirääkimisoskused, 

muudatuste juhtimine. Programmis osales 19 töötajat.  

● Jätkamine mentorprogrammiga. Programmi raames said jätkukoolituse 15 mentorit 

ning aruandeaastal käis koos seitse mentorpaari. Mentorluse eesmärk on toetada uusi 

kolleege akadeemiasse sisseelamisel, sh  kohanemisel organisatsioonikultuuriga, uue 

töörolliga, pädevuste arendamisel, muudatuste juhtimisel ning maksimeerida mentee 

potentsiaali tema seatud eesmärkide saavutamisel. 

● Viidi läbi töötajate rahulolu-uuring, mille tulemuste alusel tehakse plaane järgmiste 

aastate tegevuste planeerimiseks. Kõige suurem oli töötajate rahulolu töötingimustega, 

kõige rohkem võrreldes eelmise küsitlusega kasvas rahulolu üldjuhtimisega ning kõige 

madalam oli rahulolu töötasustamisega. 

● Viidi läbi enamike õppejõudude erakorralised atesteerimised, mille tulemusena 

otsustati senisest suuremat tähelepanu pöörata õppejõudude teadus- ja arendustegevuste 

toetamisele. 

Akadeemias töötas aruandeaasta 31. detsembri seisuga 56 töötajat: 16 akadeemilist 

töötajat/õppejõudu ja 40 mitteakadeemilist töötajat. Akadeemilised ametikohad jagunesid 

järgmiselt: üks dotsent, kaheksa lektorit, kaks vanemõpetajat, kolm õpetajat ja kaks instruktorit. 

Aruandeaastal kaasati väljastpoolt akadeemiat õppetöö läbiviimisse kõrgharidus- ning 

kutseõppe õppekavadel külalisõppejõududena 36 ettevõtete või partnerkoolide tippspetsialisti. 

Töötajate kvalifikatsiooni ja erialapädevuste arendamiseks soodustatakse mitmekülgselt 

töötajate tasemeõpet. 2021. aastal lõpetas magistriõpingud üks akadeemia töötaja ning 

doktoriõppesse asus õppima kaks töötajat (üks akadeemiline ja üks mitteakadeemiline) ning 

magistriõppesse kolm töötajat (üks akadeemiline ja kaks mitteakadeemilist töötajat). Kokku 

õpib 2021. a doktoriõppes neli akadeemia töötajat ning magistriõppes üheksa. 

Akadeemiliste töötajate digipädevuste arendamiseks toimusid 2021. a haridustehnoloogi 

kohvipausid, mille jooksul leidsid käsitlemist erinevad teemad (Ouriginal, Google’i pakett, 

Zoom, Moodle, jt).  

Aruandeaastal olid töötajate enesetäiendamise võimalused paljuski piiratud e-õppe vormidega, 

kuna tuli arvestada Covid-19 pandeemia piirangutega. Vähenes väliskoolitustel osalemine,  

kuid siseriiklike koolituste maht pigem kasvas. 

Personali arvandmed aastate võrdluses on toodud tabelis 8. 
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Tabel 8. Personali arvandmed  

  2020 2021 

Töötajate koguarv (va lapsehoolduspuhkusel olijad), sh 54 56 

valitud akadeemiliste töötajate arv 16 16 

mitteakadeemiliste töötajate arv 38 40 

õppetööd läbiviivate mitteakadeemiliste töötajate arv 15 13 

külalisõppejõudude arv / sh väliskülalisõppejõud 34/10 36/1 

Personali suhtarvud    

täistööajaga akadeemilisi töötajaid 13 12 

osalise tööajaga akadeemilisi töötajaid 3 4 

täistööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 30 32 

osalise tööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 8 8 

Töötajate keskmine vanus    

akadeemilised töötajad (aastat)    46,4 42,81 

mitteakadeemilised töötajad (aastat) 42,4 40,66 

Töötajate kvalifikatsioonide jaotus    

Akadeemilised töötajad    

PhD, sealhulgas teaduskraadiga 3 3 

MA või sellega võrdsustatud haridustasemega 9 7 

doktori- ja magistrikraadiga akadeemiliste töötajate %  75 59 

Mitteakadeemilised töötajad    

PhD, sealhulgas teaduskraadiga 0 1 

MA või sellega võrdsustatud haridustasemega 14 16 

doktori- ja magistrikraadiga mitteakadeemiliste töötajate %  37 43 

Töötajate enesearendus    

sisekoolituste maht (ak tunnid) 1045,33 1356 

koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 25,5 25,58 

siseriiklike koolituste maht 5041,99 2959,34 

koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 95,13 56,91 

väliskoolituste maht (ak tunnid) 446,67 456 

koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 89,33 50,67 

  

2021. aastal oli värbamistegevus väga aktiivne. Rektor kuulutas välja 16 avalikku konkurssi, 

millest kümme akadeemilistele ametikohtadele ja kuus mitteakadeemilistele ametikohtadele. 

Kõige konkurentsitihedam oli lennunduskorralduse juhtivõppejõu konkurss. Akadeemiliste 

ametikohtade konkurss on olnud pigem väike, kuid aruandeaastal ei osutunud ka 

mitteakadeemilised konkursid väga populaarseks. Akadeemilise personali puhul on keerulisem 

leida töötajaid lennundusvaldkonna erialaõppejõudude ametikohtadele. Lennunduse eripärast 
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tulenevalt on erialaspetsialistid hõivatud lennunduses endas (tegevpiloodid, õhusõidukite 

mehaanikud, lennujuhtimise instruktorid jne), millised ettevõtted ja asutused paiknevad 

valdavalt Tallinnas ja spetsialistide värbamine korraliste õppejõu ametikohtadele on suur 

väljakutse. Ülevaade personali konkurssidest on tabelis 9. 

Tabel 9. Personali värbamisel konkurss kohale     

  2020 2021 

Akadeemilised ametikohad 5 6 

Mitteakadeemilised ametikohad 18 6,5 

  

2022. aasta põhisuunad personalijuhtimise valdkonnas: 

● Akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuete, atesteerimiste, karjääri- ja 

tasustamissüsteemide ülevaatamine. 

● Jätkub töötajate teadustööalase kompetentsi, õpetamis- ja digipädevuste arendamine. 

● Akadeemiliste struktuuride tugevdamine, täiendavate õppejõudude värbamine. 
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3. Teadus- ja arendustegevus 

Olulisemad tegevused teadus- ja arendustegevuses 

2021. aastal on olnud peamine fookus mehitama lennundusega seotud teenuste 

väljaarendamisel (ADAPTER võrgustikku ELASTRA II projekti raames), kuna valdkond on 

väga kiiresti arenev ning ettevõtete ja koostööpartnerite vajadus akadeemilise kompetentsi 

järele kiiresti kasvav. 

Akadeemia tugevuseks on head koostöösidemed kogu Eesti lennundussektoriga ja Eesti 

lennundusklastriga, mille assotsieerunud partner akadeemia on. Lennundusklaster on viljakaks 

pinnaseks koostööplatvormi kliimaneutraalse transpordi arenduskeskuse ZeroEST 

käivitamisel, kus Eesti Lennuakadeemial on oluline roll Tartu tuleviku lennunduse 

ökosüsteemi eestvedamisel ja toimimisel.  

ELA on 2021. aastal osalenud mitmes projektikonsortsiumis, et esitada taotlus Horizon 

Euroopa ja ERASMUS+ programmidesse ning jätkab sama strateegiat ka edaspidi. Edukaks 

osutus 2021. aasta projektitaotlus Euroopa Kosmoseagentuuri koostöös SKYCORP OÜga 

(lisaks kaasatakse rahvusvahelisi ettevõtteid Anra Technologies ja Frequentis), mille eesmärk 

on läbi viia teostatavusuuring, kuidas rakendada kosmosetehnoloogiaid linna õhuliikluse 

paremaks korraldamiseks. 

Lisaks toimivale koostööle õppetöö läbiviimisel laiendab ELA koostööd Eesti teiste 

kõrgkoolidega ka arendustegevuste ning rakendusuuringute valdkonnas. 2021. a sõlmiti 

koostööleping Kaitseväe Akadeemiaga arendusprojekti teostamiseks mehitamata õhusõidukite 

ja nende elutsükli analüüsimiseks. 2021. aasta sügisel alustati läbirääkimisi 

Sisekaitseakadeemiaga, kuidas ühiselt panustada riiklike drooniteenuste arendamisse ning läbi 

viia mehitamata lennunduse valdkonnas uurimisprojekte. Tartu Ülikooli 

tehnoloogiainstituudist on kaasatud väliseksperte ELA teadus-ja arendustegevuse paremaks 

korraldamiseks.  
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Tabel 10.  Rakendusuuringutes ja arendusprojektides osalemine 

Jrk 

nr 

Nimetus Projekti kestus Projekti väljundid  

Rakendusuuringud: 

1. Mootorite testala 

aerodünaamilisele 

analüüsile tuginev 

analüüs 

2021 märts-

oktoober 

Eesmärk anda hinnang KMG poolt konstrueeritud 

müratõkke- ning deflektorseina mõjule ja õhusõidukite poolt 

väljapaisatavate väljalaskegaaside dünaamikale. 

 

2. Lõuna-Eesti 

lennukaubaveo 

potentsiaal läbi Tartu 

lennujaama 

2021 sügis Eesmärk välja selgitada Tartu lennujaama perspektiivid 

kaubaveo osas. 

3. Pärnu lennuvälja LPV 

lõpplähenemisprotseduuri

de valideerimine 

september 

2021-veebruar 

2022 

LPV lähenemisprotseduuride valideerimine. 

Ohutushinnangu koostamine, protseduuride simulatsioon 

ELA FNPT simulaatoris, protseduuride läbilendamine Pärnu 

lennuväljal. 

Arendusprojektid: 

1. Space4UAM 2021 oktoober-

2022 september 

Teostatavusanalüüsi ja rakenduskava loomine 

kosmosetehnoloogiate rakendamisel linna õhuliikluse 

paremaks korraldamiseks ja integreerimisel U-space Tartu, 

Seinäjoki ja Tallinna baasil. 

2. KVA töörühmas 

mehitamata õhusõidukite 

ja nende elutsükli 

analüüsimine 

2021 juuli - 

2022 detsember 

Turuanalüüs, elutsükli analüüs, teadusartikli koostamine ja 

publitseerimine ajakirjas “Sõjateadlane”. 

3.  Rahvusvaheline 

LEADER koostööprojekt 

2020-2021 Rahvusvahelise koolituskonsortsiumi ja õppekava loomine, 

innovaatiliste lahenduste (robootika, automaatika, green 

innovation, jms) testimine ja inkubatsioon 

partnerlennujaamades. 

4.  Rahvusvaheline SA 

Archimedes EMP/ Norra 

koostööprogrammi 

projekt  "Simulation 

Based Learning in 

Aviation" koostöös UIT-

The Arctic University of 

Norway’ga 

01.10.2020- 

31.01.2022 

Digitaalsel tarkvaraplatvormil põhinev õppemooduli (30 

EAP) väljaarendamine, mis võimaldab simuleerida 

lennundusprotsesse, neid visuaalselt proovida ning õpet 

efektiivselt korraldada.   

5.  Institutsionaalne 

arendusprogramm TA 

asutustele ja 

kõrgkoolidele (4.1.1), 

ASTRA II taotlusvoor 

"Eesti Lennuakadeemia 

kompetentsikeskuse 

väljaarendamine" 

(ELASTRA II)  

25.05.2020- 

31.12.2022 

ELA kujunemise toetamine lennunduse 

kompetentsikeskuseks. Projekti tulemusel kaardistatakse 

arengueeldused, et ümber profileerida haridusteenuste ja 

TAL-teenuste paketid ning arendada välja võimekus 

lennundusprotsesside simuleerimiseks. 

(Juuni-november 2020 viidi läbi ELA arengueelduste 

uuring) 

6. Lennuakadeemiale 

kaugjuhtimisega 

õhusõidukite valdkonnas 

õppe- ja 

 

 

01.09.2016 - 

Projekti eesmärk on Eesti Lennuakadeemia suurenenud 

konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekus 

mehitamata õhusõidukite valdkonnas, samuti üliõpilaste ja 

õppejõudude rahvusvahelistumise suurendamine. Projekti 
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arendusvõimekuse 

tõstmine ning 

rahvusvahelistumise 

soodustamine 

(ELASTRA) 

31.12.2021 tulemusel suureneb õppekavade arendamise ja rakendamise 

efektiivsus ja ressursikasutuse tõhusus ning tõuseb õppe- ja 

arendustöö kvaliteet. Projekti raames tõstetakse 

kaugjuhtimisega õhusõidukite õppe- ja arendusvõimekust ja 

arendatakse välja rahvusvahelistumise strateegia. 

7. Flying Forward 2020 

 (toetav partner) 

2020-2023 Kolmeaastase uurimisprojekti käigus arendatakse uut 

Euroopa Liidu linna õhuliikluse (UAM) ökosüsteemi, mis 

on kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste 

digitaliseerimise strateegiaga (Digital Government 

Transformation – DGT) ja keskendub sellele, et linna 

õhuliikluse planeerimine saab osaks linnade ruumilise 

planeerimise infrastruktuurist.  

Projektitaotlused: 

1. EDUPORT.  

ERASMUS+ call 

ERASMUS-EDU-2021-

PI-ALL-INNO 

september 2021 Lennujaamade innovatsiooni liit: hariduse ja koolituse 

pakkumine autonoomse ja jätkusuutliku tulevase 

lennujaamategevuse jaoks. 

 

 

2.  Space4UAM. ESA call 

Space for Urban Air 

Mobility  

     mai 2021 Teostatavusanalüüsi ja rakenduskava loomine 

kosmosetehnoloogiate rakendamisel linna õhuliikluse 

paremaks korraldamiseks ja integreerimisel U-space’. 

 

Uurimistöö ja arendusprojektide publitseerimine 

Ülevaade õppejõudude avaldatud publikatsioonidest Eesti Teadusinfosüsteemi 

klassifikaatorite järgi on esitatud tabelis 11. 

Tabel 11. Publikatsioonid 

ETIS klassifikaator 2019 2020 2021 

1.1. - 1 3 

1.2 1 1 - 

1.3 1 - - 

2.4 1 - - 

3.1 1 - 1 

3.2 - 1 - 

3.4 1 - - 

KOKKU 5 3 4 

 

Teadus- ja õppelaborite arendamine: 

2021. a täiustati GNSS simulaatorit ja hangiti ASTRA projekti toel mitmeid 

lisafunktsionaalsusi. Septembris 2021 sisustati elektroonikalabor, kus on võimalik läbi viia 

vajalikke elektroonika ja elektrotehnika labortöid. Samuti leidis uue asukoha lennundusfüüsika 

labor. Mehitamata õhusõidukite ehitusega tegelev RPAS labor sai Kaitseväe toel palju 
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vajalikke õppevahendeid. 2021. aastal soetati digitaalse platvormi loomiseks vajalik tarkvara 

SIMIO, mis võimaldab luua simulatsioonimudeleid protsesside juhtimiseks lennundussektoris. 

Peamine rõhuasetus tulevikuinvesteeringuid silmas pidades on lennundusega seotud erinevate 

protsesside simulatsioonide läbiviimise võimekuse kasvatamine. 

 

Osalemine teadusorganisatsioonide (võrgustike) töös: 

● Akadeemia alustas 2021. a liitumisläbirääkimisi rahvusvahelise lennundusõpet 

pakkuvate ülikoolide võrgustikuga Air Transport and Aeronautics Education and 

Research Association (ATAERA), mille eesmärk on teha koostööd hariduse, teaduse ja 

lennundustööstuse partnerluse edendamise kaudu. Mitmed akadeemia välispartnerid on 

juba võrgustiku liikmed ja toetavad akadeemia püüdlusi saada assotsiatsiooni liikmeks.  

● Allan Nõmmik - Horizon Europe programmi “Kliima, energia ja liikuvus” komitee liige 

(2021-2027). 

2021. juunis toimus teadus- ja arendustöö kahepäevane seminar “TAL metsalaager”, kus 

fookusvaldkonnaga seotud uurimisteemad said täpsustatud, kirja pandud ja süstematiseeritud. 

Seminaril toimusid erinevatel teemadel ettekanded, mis aitasid avada arutelusid ning 

akadeemilise personali uurimistööde võimalikku seotust fookusvaldkonnaga. 

2021. aastal algatati uue traditsioonina TAL kogemusseminaride sari. Detsembris tutvustasid 

oma 2021. aastal publitseeritud teadusartikleid ja rahvusvahelistel konverentsidel esinemisi 

alljärgnevad akadeemia töötajad: 

Viktor Trasberg - V. Trasberg, A. Nõmmik. Public Financial Support to Aviation During the 

COVID-19 (Baltic Countries,  25th International Scientific Conference October 6–8, Transport 

Means 2021, Kaunas University of Technology, Lihtuania) 

Sikandar Khan - An Empirical Modelling for the Baseline Energy Consumption of an NB-IoT 

Radio Transceiver. (IEEE IoT journal, IF: 9.9). 

Allan Nõmmik - Air transport crisis due to COVID-19: some cases of the Baltic Sea region. 

(The 8th NORSA-ESPON Conference). 

Karl-Eerik Unt, Maiken Kull - “Challenges in organising UAS services. Accident investigation 

aspects. (INAIR 2021, Malta). 

Nele Tootsi, Ere Saar, Anu Roio - The Impact of the Covid-19 Pandemic to Assessment at 

Estonian Aviation Academy. (EDULEARN21 Proceedings: 13th International Conference on 

Education and New Learning Technologies, 5th-6th July, 2021). 

Triinu Soomere - PhD students’ conversations that lead to learning about teaching: the interplay 

of formal and informal learning (International Journal for Academic Development, Vol 26. No 

3, September 2021; Routledge). 

Lisaks artiklite ja ettekannete sisu tutvustusele jagati kogemusi nende loometeest ning anti nõu 

edukaks publitseerimiseks. 
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2022. aasta põhisuunad teadus- ja arendustegevuses: 

● Fookusvaldkonna tugevdamine (fookusvaldkonnas uurimisrühma toetamine, 

akadeemilise personali uurimisteemade sidumine fookusvaldkonnaga, 

fookusvaldkonnaga seotud lõputööd, teadus- ja arendusteenuste väljatöötamine 

fookusvaldkonnas). 

● Teadus- ja arendustöö metodoloogia taseme tõstmise jätkamine kogu organisatsioonis, 

uurimistööde juhendamise võimekuse kasvatamine. 

● Uute rakendusuuringute käivitamine ning rakenduslike koostööprojektide käivitamine. 

● ATAERA võrgustikuga koostööprojekti eestvedamine. (Rahvusvaheliste) ülikoolidega 

koostöösidemete arendamine teadus- ja arendusprojektide läbiviimiseks. 
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4. Ühiskonna teenimine 

Elukestev õpe  

Akadeemia jaoks on üheks oluliseks eesmärgiks seoste loomine ühiskonnaga, mille hulka 

kuulub ka lennunduse tutvustamine ja populariseerimine laiemalt. Selleks pakutakse igal 

aastal mitmekülgseid võimalusi alates ekskursioonidest (kooligrupid jt huvilised) ja lahtiste 

uste päevast kuni simulaatori huvilendude ning erinevate lennunduskoolitusteni. Kui 2019. a 

võeti akadeemias vastu ligi 30 huvigruppi (enamik kooligrupid), kellele tutvustati erialasid ja 

õppetingimusi, siis 2020. a ja 2021. a külastasid akadeemiat COVID-19 tõttu vaid üksikud 

huvigrupid (2020. a 8 ja 2021. a 4 gruppi), kuigi külastuste huvi on suur. Traditsiooniliselt on 

õppeaasta jooksul vastu võetud ka tudengivarjusid kõikidele erialadele (koolinoored saavad 

veeta akadeemias ühe päeva, saates valitud eriala üliõpilast). Erandiks olid taas 2020-2021, sest 

akadeemia on olnud osa ajast kolmandatele isikutele suletud. 

Lennundushuvilistele ja akadeemias õppimisest huvitatud isikutele on aastaid pakutud 

ettevalmistuskursust “Sissejuhatus lennunduserialadesse”. Ühest küljest teeb kursus põgusa 

sissevaate lennundusega seotud teemadesse ja teisalt toetab huvilise ettevalmistust 

sisseastumiseks. 2021. a avati “Sissejuhatus lennunduserialadesse” veebipõhiselt kolm korda. 

Kokku osales kursusel 426 isikut, kellest 234 sooritasid positiivselt ka eksami (2019. a osales 

97 ja eksami sooritas 46 isikut ning 2020. a  osales 172 ja eksami sooritas 91 osalejat). Seega 

oleme iga aastaga aina suurema hulga huvilisteni jõudnud. Eksami positiivselt sooritanud ja 

akadeemiasse õppima asunud üliõpilased saavad kursuse eest ühe vabaaine punkti. 

Iga aasta veebruaris või märtsis avab akadeemia huvilistele oma uksed. Nii 2019. a kui 2020. 

a osales lahtiste uste päeval üle 100 huvilise. 2021. a oldi sunnitud traditsiooniline lahtiste 

uste päev live-ülekandena tegema. Samas jõuti kokkuvõttes varasemast kaks korda suurema 

osalejaskonnani – ülekannet jälgis püsivalt 200 vaatajat. 

Personaalse sideme tekitamiseks noortega osaleb akadeemia ka erinevatel haridus- ja 

karjääriüritustel üle Eesti. COVID-19 perioodil on nende maht siiski väga palju vähenenud, 

asendudes veebipõhiste üritustega. Meelelahutuslikest lennundusüritustest on akadeemia 

osalenud Eesti lennupäevade korraldamisel. Organiseerimisel on olnud oluline roll üliõpilastel, 

kes saavad seeläbi väärtusliku suurürituse korraldamise kogemuse. 2021. a osales akadeemia 

nii Eesti lennupäevadel kui ka esmakordselt Jõhvi lennupäeval. Viimane oli osa North-East 

Takeoff projektist, mida rahastati Kirderanniku Koostöökogu LEADER fondi meetmest 

“Koostöö ja ühistegevuse arendamine”. Projekti tegevuste eesmärk on Ida-Virumaa noorte ja 

karjäärivalikuga silmitsi seisvate inimeste seas lennunduse, tehnoloogia ja inseneeria erialade 

populariseerimine. Akadeemia panustas tegevustesse ka arvukate tasuta loengute ja 

ekskursiooniga. Eesti lennupäevadel on osalenud üle 10 000 inimese ja esmakordsel Jõhvi 

lennupäeval osales üle 3000 inimese. 

Suurematest üritustest osales akadeemia kas toetajana või korraldajana alates 2020. aastast 

“Solaride päikeseauto ehitamise” projektis (sh on tiimis akadeemia õppurid) ning 2021. a 

rahvusvahelisel robootikafestivalil “Robotex International” ja küberturvalisuse üritusel “Cyber 

Battle of Estonia”. Lisaks toimusid ettevalmistused Eestis tuntud populaarteadusliku 

noortesaate Rakett69 Eesti Lennuakadeemia saate valmimiseks 2022. a kevadel. 



23 
 

Potentsiaalsete sisseastujate kõrval püütakse jõuda ka teiste lennundushuvilisteni: pakume 

lennuki- ja kopterisimulaatorites huvilennu teenust. Lendajate vanuseline variatsioon on 

koolieelikutest pensionärideni. Samuti külastatakse akadeemiat ja simulaatoreid erinevate 

firmaürituste raames. Õhusõiduki juhtimise eriala tutvustamiseks ja lennunduse 

populariseerimiseks toimus 2019. a üle 220 huvilennu sessiooni, 2020. a 46 (vaid augustis ja 

septembris) ja 2021. a 100 sessiooni (pandeemia tõttu avasime simulaatori huvilistele alles 

augustis). Huvilennu kinkekaartidega toetab akadeemia ka erinevaid haridus- ja noorteüritusi. 

Akadeemia panustab kogukonna heaolusse, võimaldades oma kohviku ja raamatukogu 

külastamist. Kui varem on ettevõtted ja avaliku sektori asutused saanud õppehoones erinevaid 

üritusi ja seminare korraldada, siis 2020. ja 2021. a vähenes see tegevus oluliselt seoses 

pandeemiaga. 2021. a septembris kutsuti lähipiirkonna elanikke ja akadeemia liikmeskonda 

end vaktsineerimisbussi vaktsineerima. 

Akadeemia  kompetentsivaldkondade oskusteabe levitamiseks toimuvad alates 2020. a 

sügissemestrist lennundusalased avalikud loengud, mida said ka 2021. aastal veebiülekande 

vahendusel kuulata nii üliõpilased ja töötajad kui kõik lennundushuvilised väljastpoolt 

akadeemiat.  

Uute algatustena alustas 2021. a lõpus intervalliga üks episood kuus podcast “Lennurada 03”, 

mis keskendub lennundusettevõtlusele ja tulevikutehnoloogiatele ning kus arutletakse nii 

traditsioonilise, kui rohe- kui ka mehitamata lennunduse kui ka selle üle, kuidas uute 

tehnoloogiate kasutusele võtmine suhestub meid ümbritseva keskkonna ning inimestega. Teine 

uus algatus oli koostööpakettide kokkupanek üldhariduskoolidele, kus koostöö- võimalusi 

akadeemiaga on kolmel erineval astmel. Paketid on töösse läinud ning raamkoostöölepingud 

on sõlmitud viie üldhariduskooliga. Koostöösidemete laiendamine jätkub. 

 

Täienduskoolitused 

2021. aastal jätkas akadeemia aktiivselt täienduskoolituste pakkumist oma koostööpartneritele, 

samas toimus ka muudatusi täienduskoolituste süsteemis ja algatati mitmed uued tegevused.  

Uued tegevused ja muudatused täienduskoolituste valdkonnas 2021. aastal: 

● Riikliku koolitustellimuse (RKT) raames koolituste pakkumine, sh akadeemia jaoks 

uues õppekavarühmas (arvutikasutus). 

● Eesti Töötukassa koolituspartneriks saamine. 

● Koostööleping Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühendusega (IATA), mille alusel sai 

akadeemiast Eesti esimene IATA volitatud koolitusorganisatsioon.  

● Liitumine täienduskoolituste infosüsteemiga Juhan koolituste paremaks ja ühtsemaks 

haldamiseks.  

● Haridus- ja arendusteenuste pakettide väljatöötamine ja täienduskoolituste sidustamine 

akadeemia poolt pakutavate rakendusuuringute ning arendustöödega.  

Jätkunud tegevused täienduskoolituste valdkonnas 2021. aastal: 

● Koostöö rahvusvaheliste koolitusorganisatsioonidega JAA Training Organisation ja 

Entry Point North koolituste pakkumisel tellijatele.  
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● MOOCide “Introduction to Aircraft” ja “Mehitamata õhusõidukite käitamine” 

pakkumine lennundusalase teadmuse levitamiseks ja mehitamata õhusõidukite 

valdkonna turvalisuse tagamiseks. 

● Koolituskavade arendamine ja uute koolituskavade väljatöötamine ning koolituste 

pakkumine tellijate sisendi ja tagasiside põhjal.  

Tabel 12. ELA täienduskoolitused 2021 

Õppekava- 

rühma 

nimetus 

Täiendus- 

koolitust 

alustanud 

õppijate 

arv 

Väljaantud 

tunnistuste/ 

tõendite 

arv 

Toimu- 

miste arv 

Kursused 

mahus 

kuni 8 

akadeemi- 

list tundi 

Kursused 

mahus 9-26 

akadeemi- 

list tundi 

Kursused 

mahus 27-

80 

akadeemi- 

list tundi 

Kursused 

mahus 81–

240 

akadeemi- 

list tundi 

Kursused 

mahus 

rohkem kui 

240 

akadeemi- 

list tundi 

Transpordi- 

teenused 

738 610 10 5 5 0 0 0 

Mootor- 

liikurid, 

laevandus ja 

lennundus- 

tehnika 

138 138 20 3 2 15 0 0 

Arvuti- 

kasutus 

19 15 1 0 0 1 0 0 

 

Enim koolitusi korraldas akadeemia 2021. aastal lennuliikluse insener-tehnilise personali 

(ATSEP) jaoks (11 erinevat koolitust), mille tellijateks olid Kaitsevägi, AS Tallinna 

Lennujaam ja Lennuliiklusteeninduse AS. Kõige enam osalejaid oli erinevatel mehitamata 

õhusõidukite käitamisega seotud koolitustel. Lisaks tabelis 12 kajastatud koolitustele viidi 

Pakker Avio ASiga sõlmitud lepingu raames läbi 900 tunni ulatuses teooriakoolitust Õhuväe 

pilootidele.  

Täienduskoolitust alustanud õppijate ja väljaantud tunnistuste/tõendite arvu erinevus tuleneb 

MOOCidele registreerunud osalejate arvust, kelle hulgas oli palju kursuse mittelõpetanuid.  

 

Tabel 13. Täienduskoolituste tellijad 2021 

Tellija Koolituste toimumiste arv  

Kaitsevägi 9 (sh 1 koolitus koos Lennuliiklusteeninduse ASi osalejatega) 

Päästeamet 2 

Panaviatic AS 1 (koolitus koos Kaitseväe osalejatega) 

AS Tallinna Lennujaam 3 

Lennuliiklusteeninduse AS 2 (sh 1 koolitus koos Kaitseväe osalejatega) 

NyxAir OÜ 1 

Transpordiamet 1 

Airforced Systems OÜ 1 
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Suurim koostööpartner täienduskoolituste tellimisel oli Kaitsevägi. Uue tellijana lisandus 

Airforced Systems OÜ, kelle jaoks töötati välja eraldi uus täienduskoolitus “Aerodünaamika 

baaskoolitus”.  

2022. aasta põhisuunad ühiskonna teenimises:  

● Lennunduse tutvustamine ja ühiskonna harimine lennundusega seotud küsimustes  

populaarteaduslike tegevuste kaudu (avalikud loengud, lennunduse podcast 

“Lennurada 03”, koostöö üldhariduskoolidega, populaarteaduslikud videod, telesaated 

ja üritused). 

● Lennunduse tervikliku ökosüsteemi kuvandi tugevdamine, sh strateegilise riigisisese ja 

rahvusvahelise koostöö kaudu (osalemine võrgustikes ja kuulumine lennunduse 

organisatsioonidesse, kontaktid partnerkõrgkoolidega, suhtlus üldhariduskoolidega). 

● Kahesuunaline koostöö ettevõtetega (ettevõtete osalemine vastuvõtuturunduses ja 

populaarteaduslikes tegevustes  ning paralleelselt ettevõtete tuntuse suurendamine). 

● Osalemine lennundus- ja haridusvaldkonna tulevikku kujundavates töögruppides 

(lennundusklaster, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi töörühmad) eesmärgiga välja selgitada teenused, mis on olulised, 

aga vastavad ka kooli pidaja nõuetele ja suunistele. 

● Lennundusorganisatsioonidelele jt huvigruppidele paindlike ja uuenduslike haridus- ja 

arendusteenuste pakettide pakkumisel oluliseks partneriks olemine. 
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5. Töö- ja õppekeskkond 

2021. aastal olid olulisemad tegevused: 

● Päikesejaama projekteerimine ja ehitamine  õppehoone katusele; 

● Õppehoone BIM-süsteemi väljaarendamine. Küttesüsteemi ja sisevalgustuse juhtimise 

integreerimine hooneautomaatika visualiseeringusse; 

● Ventilatsioonisüsteemi täiustamine ja CO2 andurite lisamine ruumipõhise 

ventileerimise juhtimiseks; 

● Nüüdisaegse töö- ja õpikeskkonna lahenduste projekteerimine koostöös 

arhitektuuribürooga b210; 

● GNSS simulaatori riist- ja tarkvara täiendamine; 

● Elektroonikalabori väljaarendamine; 

● Lennundusfüüsika labori sisustamine; 

● Mehitamata lennunduse labori õppevahendite hankimine kaitseväelt; 

● Tornisimulaatori 360-kraadise visuaallahenduse uuendamine; 

 

2022. aasta põhisuunad taristu arendamisel:  

● Nüüdisaegse töö- ja õpikeskkonna lahenduste etapiviisiline realiseerimine; 

● Sisevalgustuse osaline üleviimine energiatõhusamatele LED-valgustitele; 

● Digitaalne osalussüsteem ehk nüüdisaegne kohalolijate ja puudujate 

märkimislahendus kohalkäimise jälgimiseks ja analüüsiks; 

● Olulisemate andmete ja teenuste varundamine majast välja (nn off-site backup); 

● IT-teenuste ja seadmete turvalisuse tõstmine, võttes aluseks 2020. a tehtud 

arvutivõrgu auditi; 

● WiFi leviala ja võimekuse parendamine uute seadmetega; 

● Töötajate sülearvutite ja töökohtade nüüdisajastamine; 

● Akustilise kabiini soetus ja sisustamine vajaliku tehnikaga loomaks eraldiseisev ja 

vaikne koht e-õppe toetamiseks; 

● Enimkasutatavate printerite nüüdisajastamine. 
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6. Organisatsiooni juhtimine ja arendamine 

6.1. Juhtimine 

Lennuakadeemia kõrgeim otsustuskogu on ELA nõukogu. Sinna kuuluvad rektor ja 

prorektorid, finantsjuht, struktuuriüksuste juhid, õppejõudude ja üliõpilaste esindajad. 2021. 

aastal toimus 19 nõukogu koosolekut. Olulisemad otsused nõukogu protokollidest: 

1. kinnitati “Eesti Lennuakadeemia arengukava 2021-2025”; 

2. kinnitati “Eesti Lennuakadeemia põhimääruse” muudatusettepanekud; 

3. kinnitati “Eesti Lennuakadeemia üliõpilaskonna ja õpilaskonna põhikiri”; 

4. kinnitati muudatused “Lõputöödega seonduva tegevuse korraldamise eeskirjas”; 

5. kinnitati muudatused “Õppekorralduseeskirjas” - vääritu käitumisega seonduvalt; 

6. tehti otsus inglise keele õppejõu kohale esitatud kandidaadi kohta; 

7. tehti otsus meteoroloogia õppejõu kohale esitatud kandidaadi kohta; 

8. kinnitati “Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kord” - 

hindamised kolm korda aastas, õppekavajuhi õigus määratleda lisaks lõpueksamile või 

lõputööle õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata; 

9. kiideti heaks TAL (teadus, arendus, loometöö) nõukogu ettepanek ELA nõukogule: 

avada Eesti Lennuakadeemia akadeemilise töötaja statuut ning korrastada ja täpsustada 

korralise akadeemilise töötaja karjäärirada. Luua raamistik Eesti Lennuakadeemia 

professuuri loomiseks. 

 

Vastavalt kõrgharidusseaduse § 26 on lennuakadeemia nõunike kogu nõuandev kogu, mis teeb 

rakenduskõrgkooli arengu kohta ettepanekuid rektorile, nõukogule ja ministeeriumile, kelle 

valitsemisalasse rakenduskõrgkool kuulub. 2021. aastal oli ELA nõunike kogu esimees Kristo 

Reinsalu (MTÜ Estonian Aviation Cluster üldjuht) ja aseesimees Priit Rifk (Threod Systems 

OÜ tooteomanik). Kaheksa liiget on kõrgkooliväliste koostööpartnerite esindajad, üks liige on 

Haridus- ja Teadusministeeriumist. 2021. aastal muutus nõunike kogu koosseis, välja arvati 

neli liiget ja juurde arvati kolm liiget. Märtsis liitus Mikko Paronen (Patria Pilot Training Oy 

asepresident), kellega kaasnes nõunike kogule esmakordselt rahvusvaheline dimensioon, ning 

arvati välja Mati Meos. Detsembrist 2021 lisandusid  Anton Õnnik (Xfly kommertsjuht) ja 

Margit Markus Moossen (Transpordiameti juhtimisõiguse osakonna juhataja). Välja arvati Rait 

Kalda, Jaanus Nuut ja Mart Lubi. Kokku oli aasta lõpu seisuga akadeemia nõunike kogus 11 

kõrgetasemelist lennundusvaldkonna eksperti/juhti. 

2021. aastal toimus neli nõunike kogu istungit. Aasta jooksul anti nõunikele ülevaade 

akadeemias toimuvatest ja plaanitavatest tegevustest (näiteks õppejõudude atesteerimine, 

arengukava, vastuvõtt, õppekavade arendus, personaliteemad, haldusteemad, turunduskoostöö, 

koostööküsitluse ülevaade, koostöö üldhariduskoolidega, lõputööde protsessi muudatused). 

Nõunikega arutati:  

● õppevaldkonna teemasid, sh vastuvõtu arve 2022. aastaks; 

● täiendus- ja ümberõpet;  

● IT teemade osakaalu suurendamist tasemeõppe õppekavades; 
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● rahvusvahelistumise võimalusi (üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsus, virtuaalne 

õpiränne, rahvusvahelised praktikavõimalused, innovatsioonile suunatud ühisprojektid, 

ühisõppekavad (sh IATAga)); 

● arendusvaldkonna teemasid: anti ülevaade projektidest ja toimus arutelu uute 

tehnoloogiate teemal. Viimatimainitud arutelu keskendus ELA rollile koolituste, 

konsulteerimiste, testimiste, valideerimiste (sh simuleeritud keskkonnas) pakkumisel; 

● eelarvet 2022. aastaks - kutseõppe rahastus (PRÕM projekti rahastuse lõppemine). 

ELA jätkusuutlikkuse tagamine efektiivse juhtimissüsteemi kaudu  

ELA juhtimiskorraldus on taganud, et koolitusorganisatsioonide ja treeningsüsteemide 

sertifikaadid on jätkuvalt kehtivad ning õppekavagruppide hindamine edukalt läbitud. Seetõttu 

saab väita, et akadeemia on toiminud jätkusuutlikult. Akadeemia senise juhtimissüsteemi 

põhirõhk on olnud õppetegevusel, selle kõrval on oluliselt rohkem tähelepanu hakatud pöörama 

organisatsiooni arendamisele, teadus- ja arendustegevustele, samuti efektiivsele 

partnerlussuhtlusele sidusrühmadega. 2021. aastal tehti mõned muudatused koosseisus ja 

ametikohtade paiknemises struktuuris. ELA juhtkond näeb võimalusi organisatsiooni 

töökorralduse edasiseks optimeerimiseks ja arendamiseks. 

ELA arengukava 2021-2025 elluviimine 

ELA arengukava 2021-2025 kinnitati ELA nõukogus 27.04.2021. a ja selle alusel koostati 

meeskonnatööna valdkondade strateegiakaardid ning lisati muudatusprojektidena ELA 

tööplaanidesse PlanPro süsteemis ning nende täitmise edenemist jälgitakse rektoraadi 

koosolekute käigus. 

ELA juhtimise peaeesmärgid 2022: 

● arengukava 2021-2025 (seal sisalduvate strateegiakaartide ja valdkondlike 

muudatusprojektide) elluviimine ja täitmise monitoorimine; 

● rahvusvahelistumine ning  teadus- ja arendustöö valdkondade sihipärane arendamine. 

 

6.2 Finantsjuhtimine 

Akadeemia kogueelarve oli 4 736 214 eurot, sellest majandustegevusest laekuvast tulust 

sõltuvad kulud moodustasid 14,07% ning struktuuritoetused 6,02%.  

Tabel 14. Akadeemia kogueelarve eurodes 

Tegevustoetus (sh 2020. a jääk 178 700), investeeringud          3 771 256 

Majandustegevusest laekuvad vahendid (sh 2020.a jääk 390 777) 666 704 

Struktuuritoetused 285 219 

Muud toetused 13 035 

Kogueelarve 4 736 214 

Eelarvevahendite kasutamine on toodud tabelis 15. 

https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/ELA_Arengukava2021_2025.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/ELA_Arengukava2021_2025.pdf
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Tabel 15. Eelarvevahendite kasutamine eurodes 

  2020 2021 

Kulud tegevustoetuse vahenditest 3 263 593 3 412 677 

sh investeeringud 0 42 290 

sh personalikulud 2 001 817 2 002 212 

sh õppe- ja majandamiskulud 1 238 811 1 346 860 

sh õppetoetused 22 965 21 315 

Üle viidud järgmisse eelarveaastasse 178 700 357 469 

Kulud majandustegevusest laekuvatest vahenditest 321 365 235 659 

sh personallikud 96 254 97 142 

sh õppe- ja majanduskulud 192 630 132 971 

sh õppetoetused 1 800 2 700 

sh investeeringud 30 681                  2 846 

Üle viidud uude eelarveaastasse 390 777 431 045 

Kulud struktuurifondide toetustest 228 622 285 219 

Kulud muudest toetustest 0 13 035 

KOKKU KULUD 4 383 057 4 735 104 

Tabel 16. Eelarve täitmise aruanne 

 Tekkepõhine eelarve täitmine – 2021 koond (seisuga 18.03.2022) 

  Eelarve Täitmine 
Kasutamise 

% 
Jääk Jäägi % 

Tulud 820 561,47 
1 839 

127,07 
224,13% 1 018 565,60 

-

124,13% 

Kaupade ja teenuste müük   275 926,58   275 926,58   

Tulu majandustegevusest   275 926,58   275 926,58   

Saadud toetused   298 254,30   298 254,30   

Saadud välistoetused   247 328,74   247 328,74   

Saadud kodumaised toetused   50 925,56   50 925,56   

Muud tulud   1 514,26   1 514,26   

Muud eespool nimetamata 

tegevustulud 
  1 514,26   1 514,26   

Muud siirded riigiasutustelt   
1 263 

431,93 
  1 263 431,93   

Kulud 
-5 152 

352,08 

-4 146 

119,39 
80,47% 1 006 232,69 19,53% 

Tegevuskulud 
-5 152 

352,08 

-3 824 

607,90 
74,23% 1 327 744,18 25,77% 

Detailsemalt jaotamata eelarve 
-5 152 

352,08 

-3 824 

233,59 
74,22% 1 328 118,49 25,78% 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   -374,31   -374,31   
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Põhivara amortisatsioon ja 

väärtuse muutus 
  -286 938,19   -286 938,19   

Siirded riigiasutustele   -34 573,30   -34 573,30   

Tulem 
-4 331 

790,61 

-2 306 

992,32 
      

Investeeringud -134 194,09 -99 214,60 73,93% 34 979,49 26,07% 

Finantseerimistehingud   -170 190,48   -170 190,48   

Muu nõuete ja kohustuste muutus   -170 190,48   -170 190,48   

Käibemaksukulu   -162 143,92   -162 143,92   

Tegevuskuludelt   -144 615,02   -144 615,02   

Põhivara soetuselt   -17 528,90   -17 528,90   

 

Suuremad omatulu toonud projektid olid: 

● Kaitseväe Akadeemia kadettide koolitus – 29 681 €; 

● Lennujuhtimissimulaatori kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks – 20 486 €; 

● Lennundustehniliste töötajate täienduskoolitused – 143 730 €; 

● Lennuki ja kopteri lennutreeningseadmete kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks 

ja akadeemia tutvustamiseks – 7 110 €; 

● ATPL teooriakoolituse läbiviimine - 37 650  €; 

● KMG Inseneriehituse ASiga koostööleping aerodünaamilise analüüsi koostamiseks - 

10 050 €. 

6.3. Kvaliteedi tagamine 

ELA lähtub oma tegevuse kvaliteedi tagamiseks ja nõuetele vastamiseks hariduse ja 

lennunduse õigusaktidest. ELA põhitegevused on kirjeldatud ELA põhimääruses, ELA 

juhtimiskäsiraamatus ja koolitusorganisatsioonide (ATO, ATSTO, MTO) ning lennuki ja 

kopteri lennutreeningvahendite (FNPT) käsiraamatutes ning ELA siseregulatsioonides. 

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga (vt ministri 11.06.2020. a käskkirja nr 132 ja 

17.12.2021. a käskkirja nr 1.1-2/21/380) on väljastatud ELAle õppeõigus ja Transpordiamet 

(endine Lennuamet) on andnud koolitusõiguse koolitusorganisatsioonidele (ATO, ATSTO, 

MTO) ning kasutusõiguse lennuki ja kopteri lennutreeningvahenditele (FNPT) 

sertifikaatidega. Õppeõigus ja sertifikaadid on väljastatud tähtajatu õigusega. Alates 

01.01.2021. a teostab järelevalvet koolitusorganisatsioonide tegevuse üle Transpordiamet. 

2021. aasta olulisemad tegevused olid: 

● Akrediteeringu saamine Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurilt (EKKA) 

kolmeks aastaks; 

● Rektoraat jätkas ELA juhtimisega seotud riskide hindamist; 

● ELA juhtimissüsteemi toetamiseks ja kvaliteedi/juhtimise küsimustega tegelemiseks 

kaasas ELA täiendavad ressursid jurist-kvaliteedijuhi näol ELA üldjuhtimise ning 
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haridusnõuete täitmise tagamiseks ja tellis teenust siseaudiitoritelt lennundusnõuete 

täitmise kontrollimiseks. 

 

ELA akrediteerimine 

2020. a novembris toimus ELA institutsionaalne akrediteerimine, mille käigus EKKA hindas 

ELA juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna 

vastavust õigusaktidele, ELA eesmärkidele ja arengukavale. EKKA hindamisnõukogu 

analüüsis ELA tugevusi ja parendusvaldkondi ning leidis, et ELAs on suurepärane töö- ja 

õpikeskkond, õppekavad vastavad nii kõrgharidusõppe nõuetele kui lennunduse valdkonna 

ootustele, õppimine ja õpetamine ELAs on tõendatult õppijakeskne, rahulolu õppimise 

tugisüsteemidega on kõrge, kiiduväärsel tasemel on koostöö lennundussektori peamiste 

osapooltega.  

Hindamisnõukogu pööras tähelepanu, et ELA ei ole teinud edusamme rahvusvahelistumise 

ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, mis olid teemaks ka eelmisel akrediteerimisel 

ning tõi esile lennundusalase kogemusega ja kompetentsiga ning doktorikraadiga õppejõudude 

vähesuse. 

EKKA hindamisnõukogu kinnitas oma 27.01.2021. a istungil otsuse akrediteerida ELA 

kolmeks aastaks, s.o kuni 27.01.2024. a, tavapärase seitsme aasta asemel, eelnimetatud 

puuduste tõttu. 

Pärast akrediteerimise otsust on ELA seadnud prioriteediks pöörata rohkem tähelepanu 

rahvusvahelistumise teemadele ning teadus- ja arendustegevusele. 

ELA riskide hindamine 

Esimest korda alustati ELA riskide hindamisega 2020. aastal. Rektoraat vaatas üle 2021. aastal 

juhtimisalased riskid. Hindamiseks valiti välja 29 teoreetilist ohtu. Oluliste akadeemiat 

mõjutavate riskidena toodi välja alljärgnevad ohud:  

1) riiklik eriolukord (COVID-19); 

2) tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni liikumine õigel ajal õigete töötajateni 

(teadmine, kellel millist informatsiooni millal on vaja otsuste tegemiseks või kellel on õigus 

otsust teha); 

3) strateegiliste eesmärkide täitmine ei õnnestu, kuna on valed eesmärgid ja kollektiiv ei tule 

kaasa; 

4) tööülesannete täitmiseks olev IT infrastruktuur ei toimi; 

5) juhtimisstruktuuris puuduvad vajalikud ametikohad või ametikohad on täitmata (puudub 

vajalik info osakonna töötajate töökoormusest ja täiendavate töötajate ametikoha loomise 

vajadusest tööplaanis seatud ülesannete täitmiseks); 

6) ebaselge vastutus töökordade ülevaatamise ja uuendamise kohustusest ning regulaarse 

ülevaatamise puudumine (vastutava töötaja suur töökoormus ja ajalise ressursi puudumine 

dokumentidega tegelemiseks); 

7) probleemide mitte märkamine ja lahendamata jätmine (palju puudusi ja nõuete mitte- 

täitmine; vastutus protsesside eest on hajunud; hindamise bürokraatia on liiga suur ajakulu). 

Akadeemia on suunanud täiendavat tähelepanu järgnevatele teemadele: piisavate vahendite 

https://ekka.edu.ee/wp-content/uploads/ELA_IA_otsus.pdf
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eelarvesse planeerimisele, süsteemsele andmete kogumisele ja andmebaasidesse sisestamisele, 

kõrgharidusvaldkonna arengutele, IT-süsteemide küberkaitsele, muutuvate nõuete jälgimisele 

ja täitmisele, koolitusorganisatsioonide juhtimissüsteemide toimimisele, vastutuste ja otsuste 

selgusele, töötajate teavitamisele siseregulatsioonidest ja siseregulatsioonide uuendamisest, 

tegevuste dokumenteerimise vajadusele, parendustegevuste rakendamisele ja tähtaegadest 

kinni pidamisele. 

ELA juhtimissüsteemi muudatused 

Tagasisidet ELA juhtimissüsteemi toimimise kohta saadi 2021. aastal Transpordiameti 

järelevalve audititest, ELA koolitusorganisatsioonide siseaudititest, institutsionaalse 

akrediteerimise tulemusest, rahuloluküsitluste tulemustest ning koolitusorganisatsioonide 

juhtimise hindamise koosolekutelt ja ELA riskide hindamisest.  Tagasiside võetakse arvesse ja 

määratakse korrigeerivad tegevused, vastutajad ja tähtajad. 

ELA tellis 2021. aastal lennundusnõuete kontrollimiseks teenust siseauditite läbiviimiseks. 

ELA rektoraadi koosseisus asus augustis 2021. a tööle jurist, kelle ülesannete hulgas on 

muuhulgas ELA dokumentide, sh lepingute õiguspärasuse tagamine ning ELA kvaliteedi- ja 

sisekontrollisüsteemide toimimisele kaasaaitamine ning nende arendamine. 

Alates 01.01.2022. a täidab ELA kvaliteedijuhi ülesandeid jurist-kvaliteedijuht eesmärgiga 

toetada ELA üldjuhtimist ja haridusnõuete täitmise tagamist. Lennundusnõuete täitmise 

tagamiseks ja sertifikaatide kehtivuse hoidmiseks loodi eraldi sertifitseeritud 

koolitusorganisatsioonide ja lennutreeningvahendite kvaliteedijuhi ametikoht. 

 

2022. aasta põhisuunad juhtimissüsteemi arendamisel on: 

Institutsionaalse akrediteerimise otsuses välja toodud parendusvaldkondadega 

tegelemine ja uueks akrediteerimiseks valmistumine. 

● ELA juhtimissüsteemi (sh riskide hindamise protsessi, vastavushindamise protsessi, 

akadeemia hoonega seotud ohutusjuhtimise protsessi ja sisekontrollisüsteemi 

(siseregulatsioonid, ametijuhendid, vastutused, otsused ning nende kinnitamine jne) 

ning sertifitseeritud koolitusorganisatsioonide ja lennutreeningvahendite haldamine, 

juhtimine ja arendamine (sh juhtimissüsteemi käsiraamatu nüüdisajastamine). 

● 2021. aastal läbi viidud rahuloluküsitluse tulemuste hindamine ja parendustegevuste 

rakendamine. 

 

6.4 Rektori hinnang 2021. aastale 

Lennuakadeemia tuli vaatamata pandeemiast tingitud raskustele hästi toime. Planeeritud 

tegevused viidi ellu ja nii väline kui sisemine tagasiside oli valdavalt hea või väga hea. 

2021. aasta olulisemad tegevused olid: 

● Strateegiliste eesmärkide seadmine järgmiseks perioodiks (2021-25), lennuakadeemia 

arengukava koostamine, kinnitamine ning rakendamine; 

● Muudatusprojektide rakendamine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja 

fookusvaldkonna arengu toetamine; 

● Väärtuspõhise juhtimiskultuuri edendamine koos juhtide arenguprogrammi 
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läbiviimisega meeskonnatöö arendamiseks; 

● Rahvusvaheliste õppekavade väljatöötamine ja kinnitamine; 

● Meetmed õppekvaliteedi tõstmiseks, sh TALi tugevam sidumine õppega; 

● Turundus- ja kommunikatsioonitöö ning valdkonna populariseerimine; 

● Haridus- ja arendusteenuste pakettide väljatöötamine; 

● Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) akrediteeritud koolituspartneriks 

saamine; 

● Akadeemia töö jätkuvuse tagamine COVID-19 piirangute tingimustes. 

Akadeemial on arengukava, mille väljatöötamisse kaasati valdav osa töötajatest, mis aitab 

kaasa üldisele pühendumisele selle ellurakendamisel. Akadeemia nõukogu ja HTMi heakskiidu 

sai arengukava II kvartalis. Kõik olulised tegevused lähtuvad nimetatud kavast, ellu on 

kutsutud hulgaliselt muudatusprojekte kava eesmärkide rakendamiseks. Alanud on 

arengukavas sätestatud fookusvaldkonna - mehitamata lennundus ja selle toimimist võimaldav 

keskkond - võimekuste väljaarendamine. 

Juhtimiskultuuri väärtuspõhiseks muutmiseks, meeskonnakoostöö tugevdamiseks ja ühtse 

arusaamise tagamiseks töötati välja ning algatati 2020. a suvel kõiki juhte kaasav mahukas 

arenguprogramm, mis lõppes 2021. a suvel. Programmi oluliseks osaks oli juhtide toetamine 

nende kompetentside tõstmiseks muudatustega toimetulekuks ja coachiv-juhtimise elementide 

tõhusamaks rakendamiseks. 

Kontakte lennundusettevõtetega tihendati nii sisu- kui tugitegevustega seoses. Suhtlust nõunike 

koguga tihendati samuti, istungeid toimus neli - üks igas kvartalis. Akadeemial on hea kontakt 

sidusrühmadega, mis tagab nende ootustega arvestamise, andes vajaliku kvaliteediga sisendi ja 

kindlustunde akadeemia eesmärkide seadmisel ning tegevuste planeerimisel. Akadeemia 

tuntus ühiskonnas on tänu turundus- ja kommunikatsioonitegevuse tugevnemisele oluliselt 

tõusnud. 

Välis- ja sisehindamiste tulemusena saadud tagasiside võetakse arvesse ja tagatakse vajalikud 

ressursid korrigeerivate tegevuste elluviimiseks. Transpordiameti poolt järelevalvatavate 

lennunduskoolitusorganisatsioonide ning tehniliste treeningsüsteemide (simulaatorite) 

efektiivne toimimine on olnud jätkuv. Kuivõrd 2021. a algul otsustas EKKA akrediteerida 

lennuakadeemia kolmeks aastaks, on tehtud sellest järeldused ning paika pandud 

eelisarendatavad prioriteetsed suunad, milleks on rahvusvahelistumine ja TAL-tegevus.  

Planeeritud eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste ja tööplaanide paremaks haldamiseks 

jätkati PlanPro süsteemi kasutamist. Vastutused muudatusprojektide elluviimise eest on 

määratletud ja protsessi monitooritakse regulaarselt. 

Akadeemia juhtimissüsteem väärtustab kaasamist ning võimaldab seada selged eesmärgid ja 

vastutused, mis toetab nõuete täitmist. Läbipaistvad juhtimisotsused tagavad heaperemeheliku 

ressursikasutuse ja aitavad maandada riske. Juhtkond tegutseb süstemaatiliselt kokkulepitud 

väärtuste juurdumiseks organisatsioonikultuuris ja toetab seda isikliku eeskujuga. 

2022. aasta põhisuunad organisatsiooni juhtimises ja arendamises: 

● Ettevalmistused rahvusvahelise õppe avamiseks septembris; 

● Ettevalmistused 2023. a toimuvaks institutsionaalseks akrediteerimiseks; 
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● Muudatusprojektide elluviimine ja fookusvaldkonna võimekuste edendamine; 

● Partneritega koostöö ja jätkuv (rahvusvaheline) võrgustumine, turundus-

kommunikatsioonitöö; 

● Töötajate tingimuste ja rahuloluga seotud küsimuste lahendamine; 

● TAL jätkuv sidumine ametikohtade ja üksuste ülesannetega; 

● Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri edendamine; 

● Töökorralduse jätkuv optimeerimine, valdkondadevahelise sidususe tõstmine. 

 

 


