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Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste praktikariietuse ja sümboolikaga riietuse tellimise 
ning kasutamise kord 

1. Üldsäted 
1.1. Eesti Lennuakadeemia praktikariietus väljastatakse ATO tegevuskäsiraamatu alusel  

õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele ja MTO koolituskäsiraamatu alusel 
õhusõiduki  ehituse ja hoolduse õppekava üliõpilastele.  

1.2. Spordiriietus väljastatakse akadeemiat avalikel üliõpilasspordi üritustel esindavatele  
üliõpilastele, muud sümboolikaga riietusesemed väljastatakse üliõpilastele, kes 
esindavad akadeemiat avalikel esindusüritustel.   

1.3. Praktikariietust ja teisi sümboolikaga riideid on keelatud edasi anda kolmandatele 
isikutele.   
 

2. Õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste praktikariietus  
2.1. Õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilaste praktikariietuse ehk vormi hulka kuuluvad:  

2.1.1. lühikeste ja pikkade varrukatega õlakutega valge päevasärk, mille vasaku 
rinnatasku  kohale on tumesinise niidiga tikitud akadeemia logo;  

2.1.2. musta värvi viigipüksid;  
2.1.3. tumesinine sviiter, mille vasakule rinnataskule on kuldse niidiga tikitud 

trükitähtedes “Eesti Lennuakadeemia”;  
2.1.4. musta värvi lips.  

2.2. Vormil kantakse paguneid. Üliõpilaste pagunitel on tähed ST (Student).  
2.3. Vormi juures kantakse musta värvi püksirihma, tumesinist või musta värvi sokke ning 

musta värvi kingi.  
2.4. Vormiga ei tohi kanda suveniirmärke ega muud akadeemiaga mitte seotud sümboolikat. 
2.5. Vormi puhtuse ja korrektsuse eest vastutab üliõpilane.  
2.6. Üliõpilased on kohustatud kandma vormi lennupraktika ajal.  
2.7. Vormi on lubatud kanda ka akadeemia üritustel ning akadeemiat esindades. Vormi võib  

kanda väljaspool akadeemiat (pidulikel üritustel) eeldusel, et selle kandja käitumine 
vastab  heale akadeemilisele tavale ja viisakusreeglitele.  

2.8. Õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilaste vormi väljastab õppeosakond teisel  kursusel 
enne õppelendude algust. Vormi kasutusiga on kuni kolm aastat. Üliõpilasel vormi  
tagastamise kohustust ei ole (v.a pagunid). 
(Jõustunud 31.08.2022) 

2.9. Vormi tellimisega ja sellega seotud aruandlusega tegeleb koordinaator.  
(Jõustunud 31.08.2022) 
 

3. Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilaste praktikariietus 
3.1. Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilaste praktikariietuse ehk vormi hulka  

kuuluvad:  
3.1.1. eest lukuga töötunked, mille vasakule rinnale on tikitud akadeemia logo;  



3.1.2. tööjope, mille vasakule käisele on tikitud akadeemia logo;  
3.1.3. jalanõud.  

3.2. Vormi puhtuse ja korrektsuse eest vastutab üliõpilane. 
3.3. Üliõpilased on kohustatud kandma vormi akadeemia õhusõidukite hooldusangaaris  

praktikal osaledes, vajadusel ka väljaspool akadeemiat hooldusettevõttes toimuval  
praktikal.  

3.4. Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala üliõpilased saavad vormi lennundustehnika 
osakonnast vahetult enne praktika algust. Vormi kasutusiga on kolm aastat. Üliõpilasel 
vormi tagastamise kohustust ei ole. 
(Jõustunud 31.08.2022) 

3.5. Vormi tellimise ja sellega seotud aruandlusega tegeleb praktikajuht.  
 

4. Spordi- ja esindusriietus  
4.1. Spordi- ja esindusriietus väljastatakse üliõpilasele/töötajale/vilistlasele, kes esindab 

akadeemiat üliõpilaskonnale  mõeldud spordiüritustel või avalikel esindussüritustel. 
(Jõustunud 31.08.2022) 

4.2. Spordiriietuse hulka võivad kuuluda pusa, dressipüksid, lühikesed püksid, spordisärk, 
T-särk, müts, nokamüts. 
(Jõustunud 31.08.2022) 

4.3. Esindusriietuse hulka võivad kuuluda pusa, lühikeste varrukatega polosärk, T-särk, 
triiksärk, müts, nokamüts. 
(Jõustunud 31.08.2022) 

4.4. Spordi- ja esindussriietuse värvid ja kujundus peavad olema kooskõlas Eesti 
Lennuakadeemia brändiraamatuga ning riietuse kujundused ja tellimine tuleb 
kooskõlastada turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga. Erandjuhtudel võib 
kasutada ka erikujundusi või tellida riideesemeid, mida pole antud korras määratletud, 
juhul kui selle on kooskõlastanud turundus- ja kommunikatsiooniosakond. 
(Jõustunud 31.08.2022) 

4.5. Spordi- ja esindusriietuse puhtuse ja korrektsuse eest vastutab kandja. 
4.6. Üliõpilasele väljastatakse õppeaja jooksul üldjuhul üks komplekt spordi- ja/või  

esindusriideid. 
4.7. Spordi- ja/või esindusriietust on lubatud kanda ka väljaspool spordivõistlusi ja  

esindusüritusi, eeldusel, et selle kandja käitumine vastab heale akadeemilisele tavale ja  
viisakusreeglitele.  

4.8. Üliõpilaste/vilistlaste spordiriietuse tellimise ja sellega seotud aruandlusega tegeleb 
üliõpilasesindus.  
(Jõustunud 31.08.2022) 

4.9. Töötajate spordi- ja esindusriietuse tellimise ja sellega seotud aruandlusega tegeleb 
turundus- ja  kommunikatsiooniosakond. 
(Jõustunud 31.08.2022) 
 


