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Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile,
nende koolitusele ja eksamineerimisele

esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele
lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides

väljaantud lennunduslubade tunnustamise + eeskiri

Vastu võetud 21.12.2001 nr 125

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001,87, 525) § 24 lõike 2 alusel ja kooskõlas
1944. aastaChicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (RT 1992,6, 85; RT II 2000, 2, 12) lisaga 1
ja1990. aasta Küprose ühtsete lennundusnõuete väljatöötamise,vastuvõtmise ja rakendamise kokkuleppest (RT II
2000, 2, 13)tulenevate nõuetega (Joint Aviation Requirements¿ JAR).

 

1. peatükk

LENNUNDUSLOAD

 

§ 1. Üldsätted

(1) Eesti riikkondsusega õhusõiduki meeskonnaliige võib olla isik, kellel on kehtiv ja Eestis tunnustatud
lennundusluba.

(2) Eesti õhusõidukit võib ärilistel eesmärkidel käitada isik,kellel on Eestis välja antud või välisriigis väljaantud
ja Eestistunnustatud kehtiv lennundusluba. Välisriigi õhusõidukit võib Eestisärilistel eesmärkidel käitada isik,
kellel on selles välisriigisväljaantud või selles välisriigis tunnustatud lennundusluba.

(3) Lennuamet annab välja lennundusspetsialistide lennunduslubasidja peab nende üle arvestust, tunnustab
välisriigis väljaantudlennunduslubasid ja annab välja kehtivustõendeid.

(4) Lennundusspetsialist peab tööülesannete täitmisel kaasas kandmalennundusluba ning nõudmisel esitama
selle kontrollivale isikule.

§ 2. Pädevuste kohustuslikkus

(1) Lennundusspetsialist võib täita oma tööülesandeid vastavalt tema lennundusloale kantud pädevustele.

(2) Lennundusloa omanik ei või tegutseda õhusõidukimeeskonnaliikmena, kui tema loale ei ole kantud
§ 3lõigetes 2, 3 ja 4 toodud vähemalt ühte vastavat liigi-,klassi- või tüübi- ja meeskonnaliikme pädevust.

(3) Instrumentaallendude teostamiseks peab õhusõiduki kaptenil ja teisel piloodil olema instrumentaallennu-
(IFR-) pädevus.

(4) Lennundusloa omanik ei või anda teisele isikule lennuõpetust, kui tema loale ei ole kantud lennuõpetaja
pädevust.

§ 3. Lennundusloale kantavad pädevused

(1) Lennundusloale kantavad pädevused jagunevad:
1) õhusõiduki liigipädevused;
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2) õhusõiduki klassipädevused;
3) õhusõiduki tüübipädevused.

(2) Õhusõiduki liigipädevused käsitlevad järgmisi õhusõidukite liike:
1) lennukid (A);
2) rootorõhusõidukid (H);
3) purilennukid (G);
4) vabalennuõhupallid (FB).

(3) Klassipädevused käsitlevad järgmisi ühe piloodiga lendamiseks sertifitseeritud lennukite klasse:
1) kõik ühe kolbmootoriga maalennukid ja vesilennukid (SEP(A) land/sea);
2) kõik mitme kolbmootoriga maalennukid ja vesilennukid (MEP(A) land/sea);
3) kõik ühe turbopropellermootoriga maalennukid ja vesilennukid (SET(A) land/sea);
4) kõik motopurilennukid (TMG).

(4) Õhusõidukid, mille käitamisel nõutakse vastavat tüübipädevust:
1) kõik mitme piloodiga lendamiseks sertifitseeritud lennukid (MPA);
2) kõik ühe piloodiga lendamiseks sertifitseeritud mitme turbopropellermootoriga lennukid SP MET;
3) kõik ühe piloodiga lendamiseks sertifitseeritud ühe või mitme turboreaktiivmootoriga lennukid SP SEJ(A),
SP MEJ(A);
4) kõik kopteri või autožiiro tüübid H;
5) kõik ebaharilike omadustega või Lennuameti poolt keeruliseks hinnatud õhusõiduki tüübid.

(5) Meeskonnaliikmete pädevused lubavad neil õhusõiduki pardal täita kas:
1) kapteni;
2) teise piloodi;
3) navigaatori;
4) pardainseneri või
5) lennuõpilase ülesandeid.

§ 4. Lennundusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Luba või kehtivustõend tunnistatakse kehtetuks või selle kehtivus peatatakse, kui selle omanik on:
1) rikkunud lennuohutuse nõudeid, sealhulgas juhtinud õhusõidukit võitäitnud ametiülesandeid alkoholi,
narkootikumide, psühhotroopsete,psühhotoksiliste või teiste lennuohutust mõjutada võivate ainete mõjuall,
käitanud õhusõidukit haigena, väsinuna või muul põhjuselseisundis, kui ta ei saanud täita oma ülesandeid ohutul
viisil;
2) rikkunud lennundusõigusaktide sätteid;
3) tunnistatud tervislikel põhjustel sobimatuks täitma oma ülesandeid;
4) eksamite või kontroll-lendude alusel tunnistatud oma teadmiste võioskuste poolest lennundusloas või
kehtivustõendis märgitud tegevuselemittevastavaks.

(2) Lennuamet võib loa või kehtivustõendi kehtivuse peatada ametkondliku uurimise ajaks kuni uurimise lõpuni.

(3) Kui Lennuamet on tunnistanud loa kehtetuks või peatanud sellekehtivuse, ei või loa omanik käitada
õhusõidukit isegi mittelennuõpetaja ega kontrollpiloodi juhendamisel.

§ 5. 60-aastaste ja vanemate isikute lennunduslubade piirangud

(1) Vanus 60¿64

Lennundusloa omanik, kes on saanud 60-aastaseks, ei tohi tegutsedapiloodina ärilises lennutegevuses, välja
arvatud mitme piloodigaõhusõiduki meeskonnaliikmena tingimusel, et ta on ainus 60¿64-aastanepiloot
meeskonnas.

(2) Vanus 65

Lennundusloa omanik, kes on saanud 65-aastaseks ei tohi tegutseda piloodina ärilises lennutegevuses.

 

2. peatükk

VÄLISRIIGI LENNUNDUSLUBADE TUNNUSTAMINE

 
§ 6. Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities ¿JAA) liikmesriigis väljaantud lennundusload,
pädevused ja sertifikaadid
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JAA liikmesriigi lennuameti poolt väljaantud JAR-FCL2nõuetele vastavaid lennunduslube, pädevusi jasertifikaate tunnustab Lennuamet ilma igasuguste formaalsusteta.
§ 7. Ühinenud Lennuametite (JAA) mitteliikmesriikides väljaantud lennundusload
(1) JAA mitteliikmesriigi lennuameti poolt väljaantud lennunduslubavõib Lennuamet tunnistada
kehtivaks Eestis registreeritud õhusõidukikäitamiseks.
(2) Piloodiloa omanikud, kes soovivad loa kehtivustõendit, peavadvastama JAR-FCL 1.015 juurde
kuuluvas lisas 1 kehtestatudnõuetele. Kehtivustõend antakse kuni üheks aastaks.
(3) JAA mitteliikmesriigis väljaantud lennundusloa võib ümbervahetada JAR-FCL loaks vastavalt kahe
riigi vahel sõlmitud lepingule.Sellise lepingu alusel ümbervahetatud lennundusloale tuleb märkida,millise
JAA mitteliikmesriigi loa alusel vahetus toimus. Teised JAAliikmesriigid ei ole kohustatud selliseid
lennunduslube tunnustama.
§ 8. Erivolitused ja -pädevused
Lennundusloaga kaasnevaid erivolitusi ja -pädevusi(demonstratsioonlennud, õhusõiduki pukseerimine,
vigurlennud,langevarjuhüpped vms) võib Lennuamet välja anda kasutamiseks ainultEesti õhuruumis.
Selliste erivolituste ja -pädevuste kasutamiseksteiste JAA liikmesriikide õhuruumis, kui puudub
nendevaheline varasemkokkulepe, on tarvis nende riikide eelnevat nõusolekut.
 

3. peatükk
LENNUKI ERAPILOODILUBA ¿ PRIVATE PILOT LICENCE (AEROPLANE) ¿ PPL(A)

 
§ 9. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities¿  JAA) ühtsete
lennundusnõuetega (Joint Aviation Requirements Flight Crew LicensingJAR-FCL 1)2.(2) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(3) Erapiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutundide arv ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid,millel on lennatud);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 1) vastava teoreetilise kursuse ja sooritanud eksamidjärgmistes
ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus, aerodünaamika;
3) lennu planeerimine ja teostamine, navigatsioon, meteoroloogia ja õhusõidukite käitamine;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) lennundusraadioside.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 1) vastava
praktilise lennukoolituse Eestis või ÜhinenudLennuametite (JAA) liikmesriigis väljaantud või
tunnustatudlennukõlblikkussertifikaadiga lennukitel ja tal peab olema vähemalt:
1) 45 tundi üldlennuaega lennukitel piloodina, kusjuures üldlennuajahulgas võib olla kuni 5 lennutundi
simulaatoril lennuõpetajaga. Kuitaotlejal on vastav kopteri, B-klassi ülikerglennuki, purilennuki
võimotopurilennuki piloodiluba, võib üldlennuaja hulka arvestada nendelõhusõidukitel kaptenina
lennatud ajast 10%, kuid mitte rohkem kui10 tundi;
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2) 25 tundi lennuaega lennuõpetajaga. Kui taotleja arvestab käesolevalõike punktis 1 nõutud üldlennuaja
hulka kaptenina lennatud aegateistel õhusõidukitel, siis võib lennuõpetajaga nõutud lennuaegavähendada
kuni 20 tunnini;
3) 10 tundi soololendu lennuõpetaja juhendamisel, mille hulgas onvähemalt viis tundi marsruutlendu,
sealhulgas vähemalt üks kahevahemaandumisega lend marsruudil, mille pikkus on vähemalt
270 km(150 NM ¿ meremiili);
4) öölendude pädevusmärke saamiseks viis tundi öölendu, millest kolmtundi lennuõpetajaga, kaasa
arvatud üks tund marsruutlendu ning viissoololendu.
(5) Taotleja peab sooritama lennuki erapiloodi lennuoskustesti ühe-või mitmemootorilisel lennukil
ühtsete lennundusnõuete (JAR-FCL 1)järgi. Oskustest tuleb sooritada kuue kuu jooksul pärast
praktilisekoolitusprogrammi lõpetamist.
(6) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
§ 10. Erapiloodi õigused
(1) Erapiloodil on õigus tegutseda kaptenina või teise piloodinamitteärilistel lendudel loale kantud klassi-
või tüübipädevusmärgetelevastavatel lennukitel.
(2) Erapiloot ei tohi tegutseda kaptenina reisijateveol, kui ta 90päeva jooksul ei ole iseseisvalt sooritanud
kolme starti ja maandumistsama tüüpi või klassi lennukil.
(3) Öölendude sooritamiseks peab erapiloot läbi tegema § 9 lõike 5 punktis 4 nõutud lennukoolituse.
§ 11. Loa kehtivusaeg
Erapiloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse korral.
§ 12. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) taotlus;
2) erapiloodi luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat;
5) aruanne sooritatud kontroll-lennu kohta, juhul kui viimase 12 kuujooksul taotleja ei ole saanud
lennupraktikat vähemalt 12 tundi,sellest vähemalt 6 tundi kaptenina;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide tundmise test.
§ 13. Erapiloodiloa uuendamine
(1) Kui piloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, tuleb taotlejal selle uuendamiseks sooritada kontroll-
lend.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud, peab taotlejaselle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu ühtsete lennundusnõuete(JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui lennundusluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
(4) Kui lennundusluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima
ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 1)vastava teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
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4. peatükk

KOPTERI ERAPILOODILUBA ¿ PRIVATE PILOT LICENCE (HELICOPTER) ¿ PPL(H)
 

§ 14. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsete lennundusnõuetega (JAR-
FCL 2)2.(2) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(3) Kopteri erapiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutundide arv ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid,millel on lennatud);
5) lennuõpetaja järeldus;
6) kontrollpiloodi järeldus;
7) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 2) vastava teooriakursuse ja sooritanud eksamidjärgmistes
ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus, aerodünaamika;
3) lennu planeerimine ja teostamine, navigatsioon, meteoroloogia ja õhusõidukite käitamisprotseduurid;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) lennundusraadioside.
(5) Taotleja peab olema lõpetanud ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 2) vastava
praktilise lennukursuse Eestis või ÜhinenudLennuametite (JAA) liikmesriigis väljaantud või
tunnustatudlennukõlblikkussertifikaadiga ühemootorilistel kuni nelja istekohagakopteritel ja tal peab
olema vähemalt:
1) 45 tundiüldlennuaega kopteritel piloodina, kusjuures üldlennuaja hulgas võibolla kuni 5 lennutundi
simulaatoril lennuõpetajaga. Kui taotlejal onvastav lennuki-, B-klassi ülikerglennuki-, autožiiro-,
purilennuki- või tundi;
2) 25 tundi lennuaega lennuõpetajaga;
3) 10 tundi soololendu lennuõpetaja kontrolli all, mille hulgas onvähemalt 5 tundi marsruutlendu,
sealhulgas vähemalt üks kahevahemaandumisega lend marsruudil pikkusega vähemalt 185 km(100 NM
¿ meremiili);
4) öölendude pädevuse saamiseks 5 tundi öölendu, millest 3 tundilennuõpetajaga, sealhulgas 1 tund
marsruutlendu, ning 5 soololendu.
(6) Taotleja peab sooritama kopteri erapiloodi oskustesti ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) järgi.
Oskustest tuleb sooritada vähemalt6 kuu jooksul pärast praktilise koolitusprogrammi lõpetamist.
(7) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
§ 15. Kopteri erapiloodi õigused
(1) Kopteri erapiloodil on õigus tegutseda kaptenina või teisepiloodina mitteärilistel lendudel loale kantud
tüübipädevustelevastavatel kopteritel.
(2) Kopteri erapiloot ei tohi tegutseda kaptenina reisijateveol,kui ta 90 päeva jooksul ei ole iseseisvalt
sooritatud kolme starti jamaandumist seda tüüpi kopteril. Samad nõuded kehtivad ka reisijateveoksöösel.
§ 16. Loa kehtivusaeg
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Kopteri erapiloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse
korral.
§ 17. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) taotlus;
2) kopteri erapiloodiluba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat või väljavõte sellest lennutundide kohta;
5) aruanne edukalt sooritatud kontroll-lennu kohta juhul, kui taotlejalennukogemus kopteritel on vähem
kui 150 lennutundi, millestviimase 24 kuu jooksul on vähem kui 20 lennutundi ning viimase 12kuu
jooksul on vähem kui 10 lennutundi;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide tundmise test.
§ 18. Kopteri erapiloodiloa uuendamine
(1) Kui kopteri erapiloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, tuleb taotlejal selle uuendamiseks
sooritada kontroll-lend.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud, peab selleuuendamiseks sooritama kontroll-lennu
ühtsete lennundusnõuete(JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui lennundusluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
(4) Kui lennundusluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima
ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 2)vastava teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.

 
5. peatükk

LENNUKI AMETPILOODILUBA ¿ COMMERCIAL PILOT LICENCE (AEROPLANE) ¿ CPL(A)
 

§ 19. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities¿ JAA) ühtsete
lennundusnõuetega (Joint Aviation Requirements¿Flight Crew LicensingJAR-FCL 1).
(2) Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane.
(3) Lennuki ametpiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutundide arv ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid,millel on lennatud);
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6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
9) lennundusraadioside luba;
10) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 1) vastava ametpiloodi teooriakursuse ja sooritanudeksamid
järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus (plaaner, süsteemid, jõuseadmed, mõõturid, elektroonika);
3) lennu planeerimine ja teostamine (mass ja tsentreering, lennu sooritamine, lennu planeerimine ja
jälgimine);
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) meteoroloogia;
6) navigatsioon (üldnavigatsioon, raadionavigatsioon);
7) õhusõidukite käitamisprotseduurid;
8) aerodünaamika;
9) lennundusraadioside (visuaallennureeglite (VFR-) raadioside).
(5) Kui taotleja on lõpetanud ametpiloodi teooriakursuse japraktilise õppe tervikkursuse Eestis või JAA
liikmesriigis väljaantudvõi tunnustatud lennukõlblikkussertifikaadiga lennukitel, peab talolema vähemalt
150 tundi üldlennuaega, mille hulka võib lugedakuni 20 lennutundi kopteritel või motopurilennukitel
ja10 instrumentaallennutundi simulaatoril.
(6) Kui taotleja ei ole lõpetanud käesoleva eeskirja § 19lõikes 5 toodud ametpiloodi praktilist
õpet, peab tal olema Eestis võiÜhinenud Lennuametite (JAA) liikmesriigis väljaantud või
tunnustatudlennukõlblikkussertifikaadiga lennukitel vähemalt 200 tundiüldlennuaega, mille hulgas võib
olla kuni:
1) 10 instrumentaallennutundi simulaatoril;
2) 30 tundi kaptenina kopteril juhul, kui taotlejal on kopteri erapiloodi luba;
3) 100 tundi kaptenina kopteril juhul, kui taotlejal on kopteri ametpiloodi luba;
4) 30 tundi kaptenina motopurilennukil või purilennukil.
(7) Käesoleva eeskirja § 19 lõigetes 5 ja 6 toodud taotleja üldlennuaeg 150 või 200 tundi peab sisaldama
vähemalt:
1) 100 lennutundi õhusõiduki kaptenina. Kui taotleja on lõpetanud § 19lõikes 5 nimetatud ametpiloodi
praktilise õppe, piisab70 lennutunnist õhusõiduki kaptenina;
2) 20 tundi marsruutlendu õhusõiduki kaptenina, millest vähemalt üks onkahe vahemaandumisega lend
marsruudil pikkusega vähemalt 540 km(300 NM ¿ meremiili);
3) 10 tundi instrumentaallennuaega, millest 5 tundi võib olla instrumentaallennuaeg simulaatoril;
4) viis tundi öölendu lennukitel, millest 3 tundi võib olla lennatudlennuõpetajaga, sealhulgas üks tund
marsruutlendu ning viis soololendu.
(8) Taotleja peab sooritama lennuki ametpiloodi oskustesti ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) järgi.
Oskustest tuleb sooritada vähemalt6 kuu jooksul pärast praktilise koolitusprogrammi lõpetamist.
(9) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
§ 20. Ametpiloodi õigused
(1) Ametpiloodil on õigus tegutseda:
1) erapiloodina;
2)kaptenina või teise piloodina mitteärilistel lendudel loale kantudõhusõiduki klassi- või tüübipädevusele
vastavatel lennukitel;
3) kaptenina ärilises lennutegevuses lennukitel, mis on sertifitseeritud lendamiseks ühe piloodiga;
4) teise piloodina ärilises lennutegevuses lennukitel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kahe piloodiga.
§ 21. Loa kehtivusaeg
Ametpiloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse korral.
§ 22. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) taotlus;
2) ametpiloodiluba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
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4) lennuraamat või väljavõte sellest sooritatud lennutundide kohta;
5) aruanne mitte varem kui nelja kuu eest edukalt sooritatudkontroll-lennu kohta, kui loa uuendamist
taotletakse selle alusel võikui kontroll-lend on kohustuslik;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa uuendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide tundmise test.
§ 23. Ametpiloodiloa uuendamine
(1) Kui ametpiloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu.
(2) Kui ametpiloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks: sooritama
kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui lennundusluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks: sooritama
kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
(4) Kui lennundusluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima ühtsetele
lennundusnõuetele (JAR-FCL 1)vastava teooriakursuse, sooritama edukalt kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.

 
6. peatükk

KOPTERI AMETPILOODILUBA ¿ COMMERCIAL PILOT LICENCE (HELICOPTER) ¿ CPL(H)
 
§ 24. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsete lennundusnõuetega (JAR-
FCL 2).
(2) Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane.
(3) Kopteri ametpiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutunnid ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid, millel onlennatud);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
9) lennundusraadioside luba;
10) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 2) vastava kopteri ametpiloodi teooriakursuse jasooritanud
eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
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2) õhusõiduki üldehitus (plaaner, süsteemid, jõuseadmed, mõõturid, elektroonika);
3) lennu planeerimine ja teostamine (mass ja tsentreering, lennu sooritamine, lennu planeerimine ja
jälgimine);
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) meteoroloogia;
6) navigatsioon: üldnavigatsioon, raadionavigatsioon;
7) õhusõidukite käitamisprotseduurid;
8) aerodünaamika;
9) lennundusraadioside: visuaallennureeglite (VFR) ja instrumentaallennureeglite (IFR) raadioside.
(5) Kui taotleja on lõpetanud kopteri ametpiloodi teooriakursuse japraktilise õppe tervikkursuse
Eestis või JAA liikmesriigis väljaantudvõi tunnustatud lennukõlblikkussertifikaadiga kopteritel, peab
talolema vähemalt 135 tundi üldlennuaega, mille hulka võib lugedakuni 15 lennutundi lennukitel või
motopurilennukitel ja10 instrumentaallennutundi simulaatoril.
(6) Kui taotleja ei ole lõpetanud kopteri ametpiloodi teooria japraktilise õppe tervikkursust,
peab tal olema Eestis või ÜhinenudLennuametite (JAA) liikmesriigis väljaantud või
tunnustatudlennukõlblikkussertifikaadiga kopteritel vähemalt 185 tundiüldlennuaega, mille hulgas võib
olla kuni:
1) 10 instrumentaallennutundi simulaatoril;
2) 20 tundi kaptenina lennukitel, kui taotlejal on lennuki erapiloodiluba;
3) 50 tundi kaptenina lennukitel, kui taotlejal on lennuki ametpiloodiluba;
4) 10 tundi kaptenina motopurilennukil või purilennukil.
(7) Taotleja kopteritel lennatud 135 või 185 tunni üldlennuaja hulgas peab olema vähemalt:
1) 50 tundi kaptenina; kui taotleja on lõpetanud § 24 lõikes 5 toodudkopteri ametpiloodi tervikkursuse,
siis piisab 35 lennutunnistkaptenina;
2) 10 tundi marsruutlendu kaptenina, millest vähemalt üks on kahevahemaandumisega lend marsruudil
pikkusega vähemalt 185 km(100 NM ¿ meremiili);
3) 10 tundi instrumentaallennuaega, millest mitte rohkem kui viis tundi instrumentaallennuaega
simulaatoril;
4) viis tundi öölendu kopteritel, sellest kolm tundi lennuõpetajaga, sealhulgas üks tund marsruutlendu,
ning viis soololendu.
(8) Taotleja peab kontroll-lennul olema võimeline tegutsema kopterikaptenina, sooritama protseduure ja
manöövreid kopteril vastavaltametpiloodile ühtsetes lennundusnõuetes (JAR-FCL 2) ettenähtudtasemel.
(9) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
§ 25. Kopteri ametpiloodi õigused
(1) Kopteri ametpiloodil on õigus tegutseda:
1) kopteri erapiloodina;
2) kaptenina või teise piloodina mitteärilistel lendudel loale kantud tüübipädevusele vastavatel kopteritel;
3) kaptenina ärilises lennutegevuses kopteritel, mis on sertifitseeritud lendamiseks ühe piloodiga;
4) teise piloodina ärilises lennutegevuses kopteritel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kahe piloodiga.
§ 26. Loa kehtivusaeg
Kopteri ametpiloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse
korral.
§ 27. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) taotlus;
2) kopteri ametpiloodiluba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat või väljavõte lennutundide kohta;
5) aruanne sooritatud kontroll-lennu kohta juhul, kui loa pikendamisttaotletakse selle alusel või kui
kontroll-lend on kohustuslik;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide tundmise test.
§ 28. Kopteri ametpiloodiloa uuendamine
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(1) Kui kopteri ametpiloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks edukalt
sooritama kontroll-lennu.
(2) Kui kopteri ametpiloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud,peab ta selle uuendamiseks (sooritama
edukalt kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistesainetes):
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud, peab taotlejaselle uuendamiseks: sooritama
edukalt kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
(4) Kui kopteri ametpiloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peabselle uuendamiseks läbima
ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 2)vastava teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

7. peatükk
LENNUKI LIINIPILOODILUBA ¿ AIR TRAFFIC PILOT LICENCE (AEROPLANE) ¿ ATPL(A)

 
§ 29. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities¿ JAA) ühtsete
lennundusnõuetega (Joint Aviation Requirements ¿ Flight Crew Licensing¿ JAR-FCL 1).
(2) Taotleja peab olema vähemalt 21-aastane.
(3) Lennuki liinipiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
9) lennundusraadioside luba;
10) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 1) vastava koolituse tervikkursuse või liinipiloodiATPL(A)
teooriaõppe moodulkursuse sertifikaadigakoolitusorganisatsioonis (FTO) ja sooritanud eksamid
järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus (plaaner, süsteemid, jõuseadmed, mõõturid, elektroonika);
3) lennu planeerimine ja teostamine: õhusõiduki mass ja tsentreering, lennu planeerimine ja sooritamine;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) meteoroloogia;
6) navigatsioon (üldnavigatsioon, raadionavigatsioon);
7) õhusõidukite käitamisprotseduurid;
8) aerodünaamika;
9) lennundusraadioside (visuaal- (VFR) ja instrumentaallennureeglite (IFR) raadioside).

Leht 10 / 47 Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja ...



(5) Taotlejal peab olema vastavalt ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL) väljaantud või tunnustatud
ametpiloodi luba,mitmemootoriliste lennukite ja instrumentaallennupädevus ning läbitudlennukoolitus
kahe või enama meeskonnaliikmega lennukitel lendamiseks.Tal peab olema lennatud lennukitel piloodina
vähemalt 1500 tundiüldlennuaega, mille hulgas võib olla kuni 100 lennutundisimulaatoril. Üldlennuaeg
peab sisaldama vähemalt:
1) 500lennutundi lennukitel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kahe võienama meeskonnaliikmega
ja mis vastavad ühtsetele lennundusnõueteJAR-25 transportkategooria nõuetele või JAR-23 kohalike
lendudenõuetele;
2) 250 lennutundi kaptenina või 100 lennutundi kaptenina ja 150lennutundi teise piloodina kapteni
ülesannetes kapteni kontrolli all;
3) 200 tundi marsruutlendu, millest vähemalt 100 tundi kaptenina või teise piloodina kapteni ülesannetes
kapteni kontrolli all;
4) 75 tundi instrumentaallennuaega, millest mitte rohkem kui 30 tundi instrumentaallennuaega
simulaatoril;
5) 100 tundi öölendu kaptenina või teise piloodina.
(6) Üldlennuaja hulka võib lugeda pardainsenerina lennatudlennuajast 50%, kuid mitte rohkem kui
250 tundi. Lennuaegapardainsenerina võib arvestada § 29 lõikes 5 ja lõike 5punktis 1 nõutud 1500 ja 500
lennutunni hulka juhul, kuipardainsenerina lennatud lennuaja kogusumma ei ületa 250 tundi.
(7) Taotleja peab sooritama lennuki liinipiloodi oskustesti ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) järgi
lennukil, mis on sertifitseeritudlendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva meeskonnaga.
(8) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
§ 30. Liinipiloodi õigused
Liinipiloodil on õigus töötada:
1) erapiloodina, ametpiloodina ja liinipiloodina visuaal- ja instrumentaallennu tingimustes;
2) kaptenina või teise piloodina ärilises lennutegevuses vastava tüübipädevusega lennukitel.
§ 31. Loa kehtivusaeg
Liinipiloodi luba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse korral.
§ 32. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) avaldus;
2) liinipiloodi luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat või väljavõte lennutundide kohta;
5) aruanne mitte varem kui nelja kuu eest edukalt sooritatudkontroll-lennu kohta, kui loa uuendamist
taotletakse selle alusel võikui kontroll-lend on kohustuslik;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada test lennundusõigusaktide tundmisest.
§ 33. Liinipiloodiloa uuendamine
(1) Kui liinipiloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu.
(2) Kui liinipiloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud, peabselle uuendamiseks sooritama kontroll-
lennu ühtsete lennundusnõuete(JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud, peab taotlejaselle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu ühtsete lennundusnõuete(JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
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(4) Kui liinipiloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima
ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 1)vastava teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 1) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

8. peatükk
KOPTERI LIINIPILOODILUBA ¿ AIR TRAFFIC PILOT LICENCE (HELICOPTER) ¿ ATPL(H)

 
§ 34. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsete lennundusnõuetega (JAR-
FCL 2).
(2) Taotleja peab olema vähemalt 21-aastane.
(3) Kopteri liinipiloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutunnid ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid, millel onlennatud);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
9) lennundusraadioside luba;
10) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 2) vastava kopteri liinipiloodi teooriakursuse jasooritanud
eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus (plaaner, süsteemid, jõuseadmed, mõõturid, elektroonika);
3) lennu planeerimine ja teostamine: mass ja tsentreering, lennu sooritamine, lennu planeerimine ja
jälgimine;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) meteoroloogia;
6) navigatsioon (üldnavigatsioon, raadionavigatsioon);
7) õhusõidukite käitamisprotseduurid;
8) aerodünaamika;
9) lennundusraadioside (visuaal- (VFR) ja instrumentaallennureeglite (IFR) raadioside).
(5) Taotlejal peab olema ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 2)vastav või tunnustatud kopteri
ametpiloodi luba, mitmemootorilistekopterite ja instrumentaallennu pädevus ning läbitud
koolituskopteritel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kahe või enamameeskonnaliikmega.
Tal peab olema kopteritel piloodina vähemalt1000 tundi üldlennuaega, mille hulgas kuni
100 lennutundisimulaatoril. Üldlennuaja hulgas peab olema vähemalt:
1) 350lennutundi kopteritel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kahe võienama meeskonnaliikmega
instrumentaallennu tingimustes ja millel onühtsetele lennundusnõuetele (JAR 27 või 29)
vastavtüübisertifikaat või eelpooltoodud nõuetega samaväärnetüübisertifikaat, või kopteritel, mida
ühtsete lennundusnõuete (JAR-OPS)2kohaselt käitatakse kahe piloodiga;2) 250 lennutundi kaptenina või 100 lennutundi kaptenina ja 150lennutundi teise piloodina kapteni
ülesannetes kapteni kontrolli all;
3) 200 tundi marsruutlendu, millest vähemalt 100 tundi kaptenina või teise piloodina kapteni ülesannetes
kapteni kontrolli all;
4) 70 tundi instrumentaallennuaega, millest kuni 30 tundi võib olla instrumentaallennuaega simulaatoril;
5) 100 tundi öölendu kaptenina või teise piloodina.
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(6) Taotleja peab sooritama kopteri liinipiloodi oskustesti ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) järgi
kopteril, mis on sertifitseeritudlendamiseks vähemalt kahest piloodist koosneva meeskonnaga ja
omabkooskõlas ühtsete lennundusnõuetega (JAR 27 ja 29) väljaantudtüübisertifikaati või eeltoodud
nõuetega samaväärset tüübisertifikaati.
(7) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
§ 35. Kopteri liinipiloodi õigused
Kopteri liinipiloodil on õigus tegutseda:
1) kopteri erapiloodina, ametpiloodina ja liinipiloodina visuaal- ja instrumentaallennu tingimustes;
2) kaptenina või teise piloodina ärilises lennutegevuses vastavalt oma piloodiloa tüübipädevusele.
§ 36. Loa kehtivusaeg
Kopteri liinipiloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja vähemalt ühe kehtiva pädevuse
korral.
§ 37. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) avaldus;
2) kopteri liinipiloodi luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat;
5) aruanne sooritatud kontroll-lennu kohta juhul, kui loa uuendamisttaotletakse selle alusel või kui
kontroll-lend on kohustuslik;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada test lennundusõigusaktide tundmisest.
§ 38. Kopteri kehtetu liinipiloodiloa uuendamine
(1) Kui kopteri liinipiloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu.
(2) Kui kopteri liinipiloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 24 kuud,peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui kopteri liinipiloodiluba on olnud kehtetu 24 kuni 48 kuud,peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) navigatsioon;
4) meteoroloogia;
5) õhusõiduki käitamine.
(4) Kui kopteri liinipiloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peabselle uuendamiseks läbima
ühtsetele lennundusnõuetele (JAR-FCL 2)vastava teooriakursuse, sooritama edukalt kontroll-lennu
ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL 2) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktorja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

9. peatükk
NAVIGAATORILUBA ¿ FLIGHT NAVIGATOR LICENCE ¿ FNL
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§ 39. Navigaatoriloa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Chicago 1944. a konventsiooni lisa (Annex) 1 nõuetega.
(2) Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane.
(3) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudnavigaatorite teoreetilise ja praktilise
koolituse ja tal peab olemavähemalt 200 lennutundi õhusõiduki navigaatori kohusteslennuõpetaja
järelevalve all, millest vähemalt 30 lennutundiöösel. Kui taotlejal on era- või ametpiloodiluba,
võib200 lennutunni hulka arvestada kuni 50 lennutundi õhusõidukipiloodina.
(4) Taotleja peab olema võimeline tegutsema kontroll-lennulõhusõiduki navigaatorina ja oskama vastu
võtta õigeid otsuseid ningtegema kvalifitseeritud vaatlusi lennu ajal.
(5) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
(6) Taotleja peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite lennutehnilised karakteristikud ja lennu planeerimine;
3) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
4) meteoroloogia;
5) navigatsioon;
6) aerodünaamika;
7) raadioside.
(7) Navigaatoriloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, marsruut-, instrumentaal- ja öölennutundide arv);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
§ 40. Navigaatori õigused
Navigaatoriloa omanikul on õigus tegutseda navigaatorina igat tüüpi õhusõidukil.
§ 41. Loa kehtivusaeg
Navigaatoriluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
§ 42. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) navigaatori luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat;
5) aruanne eelneva nelja kuu jooksul edukalt sooritatud kontroll-lennu kohta;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
§ 43. Navigaatoriloa uuendamine
(1) Loa uuendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide test.
(2) Kui navigaatoriluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu.
(3) Kui navigaatoriluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peab selle uuendamiseks sooritama eksamid
järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja navigatsioon;
3) sooritama kontroll-lennu.
(4) Kui navigaatoriluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava
teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu jaeksamid järgmistes ainetes:
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1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) inimfaktorid ja sellest tulenevad piirangud;
8) lennundusraadioside.
 

10. peatükk
PARDAINSENERILUBA ¿ FLIGHT ENGINEER LICENCE ¿ F/E L

 
§ 44. Loa taotlemine
(1) Loa taotlemine toimub kooskõlas Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsete lennundusnõuetega (JAR
FCL 4)2.(2) Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane.
(3) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudpardainseneride teoreetilise
ja praktilise koolituse ja tal peab olemavähemalt 100 lennutundi pardainseneri kohustes
lennuõpetajajärelevalve all, millest 50 tundi võib olla simulaatoril. Kuitaotlejal on era- või
ametpiloodiluba, võib 100 lennutunni hulkaarvestada kuni 20 lennutundi õhusõiduki piloodina.
(4) Taotlejal peab olema vähemalt 100 lennutundi õhusõidukipardainseneri kohustes lennuõpetaja
järelevalve all, millest50 tundi võib olla simulaatoril. Kui taotlejal on era- võiametpiloodi luba, võib
100 lennutunni hulka lugeda kuni20 lennutundi õhusõiduki piloodina;
(5) Pardainseneriloa taotleja peab kontroll-lennul olema võimelinetegutsema õhusõiduki pardainsenerina
tava- ja eriolukordades ja oskama:
1) kasutada pardasüsteeme õhusõiduki omaduste ja piirangute alusel;
2) võtta lennu ajal vastu õigeid otsuseid ja teha kvalifitseerituid vaatlusi.
(6) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese klassi tervisenõuetele.
(7) Pardainseneriloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe- ja öölennutundide arv ning õhusõidukite tüübid, millel on
lennatud);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(8) Taotleja peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite käitamine;
3) õhusõiduki lennutehnilised omadused ja lennu planeerimine;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) õhusõiduki käitamisprotseduurid;
6) õhusõiduki käitamise meteoroloogilised aspektid.
§ 45. Pardainseneri õigused
Pardainseneriloa omanikul on õigus tegutseda pardainsenerina loale kantud tüüpi õhusõidukitel.
§ 46. Loa kehtivusaeg
Pardainseneriluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
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§ 47. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) pardainseneri luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat;
5) aruanne edukalt sooritatud kontroll-lennu kohta;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide test.
§ 48. Loa uuendamine
(1) Kui pardainseneri luba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu.
(2) Kui pardainseneriluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peabtaotleja selle uuendamiseks sooritama
edukalt kontroll-lennu ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL) kohaselt ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) õhusõiduki käitamine.
(3) Kui pardainseneriluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava
teooriakursuse, sooritama kontroll-lennuühtsete lennundusnõuete (JAR-FCL) kohaselt ja sooritama
eksamidjärgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) lennu planeerimine ja teostamine;
4) õhusõiduki käitamine;
5) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud.
 

11. peatükk
ÜLIKERGLENNUKI PILOODILUBA ¿ ULTRA-LIGHT AEROPLANE PILOT LICENCE ¿ ULAPL

 
§ 49. Ülikerglennuki piloodiloa taotlemine
(1) Ülikerglennuki piloodiloa taotlemine toimub vastavalt ÜhinenudLennuametite (JAA) ühtsetes
lennundusnõuetes (JAR-FCL 1)erapiloodiloa taotlejate koolitusele kehtestatud reeglitele jakäesoleva
eeskirja sätetele.
(2) Ülikerglennuk on maksimaalselt kahekohaline õhusõiduk, millelubatud maksimaalne stardimass on
kuni 450 kg (vesilennuki puhul500 kg). Ülekerglennukid jaotatakse kahte klassi:
1) A-klassi ülikerglennuki juhtimine toimub kas osaliselt või täielikult õhusõiduki raskuskeskme asendi
muutmisega;
2) B-klassi ülikerglennuki juhtimine toimub tüüride abil.
(3) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(4) Ülikerglennuki piloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlemisel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo-, marsruut-, instrumentaal-ja öölennutunnid ning
õhusõidukite liigid, klassid ja tüübid, millel onlennatud);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) tõend lennundusloa saamiseks nõutava koolituse läbimise kohta;
9) lennundusraadioside luba;
10) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(5) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetuderapiloodiloa kvalifikatsioonile
vastava teooriakursuse, mille programmkäsitleb ülikerglennukite aerodünaamikat ning lennukite ja
mootoriteehitust ja peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
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1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus, aerodünaamika;
3) lennu planeerimine ja teostamine, navigatsioon, meteoroloogia ja ülikerglennukite
käitamisprotseduurid;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) lennundusraadioside.
(6) Eelneva lennukogemuse puudumisel peab taotleja olema sooritanud:
1) 35 lennutundi ülikerglennukil, millest vähemalt 15 tundi on soololennud;
2) 100 maandumist ülikerglennukil, millest vähemalt 10 lähenemist ja maandumist on sooritatud mootori
tühikäigul;
3) 5 tundi marsruutlendu, millest vähemalt 3 tundi õppelennuna;
4) vähemalt ühe 50 km pikkuse soolomarsruutlennu.
(7) Kui taotlejal on kehtiv purilennuki-, motopurilennuki- võilennukipiloodiluba, siis peab
ta ülikerglennuki piloodiloa saamiseksolema läbinud Lennuameti poolt heakskiidetud
teooriakursuseülikerglennukite ehitamisest, aerodünaamikast, käitamisprotseduuridestning sooritanud
nendes ainetes eksamid ja kontroll-lennu.
(8) Kui A-klassi ülikerglennuki piloodiloa taotleja on varem deltaplaanil lennanud vähemalt 35 tundi, siis
peab tal olema:
1) 10 lennutundi A-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 4 tundi soololennud;
2) 30 maandumist A-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 5 lähenemist ja maandumist mootori
tühikäigul;
3) 5 tundi marsruutlendu, millest vähemalt 3 tundi õppelennuna;
4) sooritatud üks vähemalt 50 km pikkune soolomarsruutlend.
(9) B-klassi ülikerglennuki piloodiloa taotlejal peab purilennuki kehtiva piloodiloa omamisel olema:
1) vähemalt 35 lennutundi purilennukil enne koolituse algust;
2) 5 lennutundi B-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 2 tundi soololendu;
3) 20 maandumist B-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 3 lähenemist ja maandumist mootori
tühikäigul;
4) 2 tundi marsruutlendu;
5) sooritatud üks vähemalt 50 km pikkune soolomarsruutlend.
(10) B-klassi ülikerglennuki piloodiloa taotlemisel peab motopurilennuki või kehtiva lennukipiloodiloa
omanikul olema:
1) vähemalt 2 lennutundi B-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 1 tund on soololendu;
2) 10 maandumist B-klassi ülikerglennukil, millest vähemalt 3 lähenemist ja maandumist on sooritatud
mootori tühikäigul.
(11) Ülikerglennuki piloodiloa taotleja peab kontroll-lennul olemavõimeline tegutsema õhusõiduki
kaptenina, sooritama protseduure jamanöövreid ülikerglennukil. Kontroll-lend tuleb sooritada
6 kuujooksul pärast praktilise koolitusprogrammi lõpetamist.
(12) Ülikerglennukiga veekogudelt lendamise pädevuse taotlemiseks peab taotlejal olema:
1) läbitud Lennuameti poolt heakskiidetud vastav teooriakursus ja lennukoolitus;
2) vähemalt 35 üldlennutundi ülikerglennukil enne lennukoolituse algust;
3) sooritatud ülikerglennukil 50 starti ja maandumist veekogudel;
4) sooritatud kontroll-lend.
(13) Kui taotlejal on pädevus vesilennukil lendamiseks, tuleb tal sooritada vaid kontroll-lend.
(14) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
§ 50. Ülikerglennuki piloodiloa omaniku õigused
(1) Ülikerglennukite A-klassi piloodiluba annab õiguse käitadaülikerglennukeid, mille juhtimine kas
osaliselt või täielikult toimubõhusõiduki raskuskeskme asendi muutmisega.
(2) Ülikerglennukite B-klassi piloodiluba annab õiguse käitada ülikerglennukeid, mille juhtimine toimub
tüüride abil.
(3) Ülikerglennuki kapten tohib lennule kaasa võtta reisija, kui taon pärast lennukoolituse lõpetamist
lennanud ülikerglennukil vähemalt15 tundi soololendu ning eelneva 90 päeva jooksul sooritanud10 lendu
antud tüüpi ülikerglennukil. Kaasalendavat ülikerglennukipiloodiloa omanikku ei loeta reisijaks.
§ 51. Loa kehtivusaeg
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Ülikerglennuki piloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
§ 52. Loa pikendamine
Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) taotlus;
2) ülikerglennuki piloodiluba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennuraamat;
5) aruanne sooritatud kontroll-lennu kohta, kui taotleja on viimase12 kuu jooksul saanud lennupraktikat
vähem kui 12 tundi,sellest 5 tundi kaptenina;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
§ 53. Ülikerglennuki piloodiloa uuendamine
(1) Kui ülikerglennuki piloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peab selleuuendamiseks sooritama kontroll-lennu
ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) õhusõiduki käitamine.
(3) Kui piloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava teooriakursuse,
sooritama kontroll-lennu jaeksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja tundmine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

12. peatükk
PURILENNUKI PILOODILUBA ¿ GLIDER PILOT LICENCE ¿ GPL

 
§ 54. Purilennuki piloodiloa taotlemine
(1) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(2) Purilennuki piloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo- ja marsruutlennutundide arv);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(3) Purilennuki piloodiloa taotleja peab olema lõpetanud Lennuametipoolt heakskiidetud
purilennuki piloodi kvalifikatsioonile vastavateooriakursuse, mille õhusõidukite ehitust ja
aerodünaamikatkäsitlevatesse punktidesse peab olema lisatud ka purilennukite ehituseja
aerodünaamikaga seonduv materjal.
(4) Taotleja peab sooritama eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) purilennuki ehitus, aerodünaamika;
3) aeronavigatsioon, meteoroloogia ja purilennuki käitamine;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) lennundusraadioside.
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(5) Kui taotlejal on kehtiv lennuki, ülikerglennuki,motopurilennuki või kopteri piloodiluba, siis peab ta
läbima Lennuametipoolt heakskiidetud teooriakursuse purilennukite aerodünaamikast jaehitusest ning
sooritama koolitaja juures eksamid § 54lõikes 4 loetletud ainetest.
(6) Taotlejal peab olema läbitud Lennuameti poolt heakskiidetud lennukoolitus ja tal peab olema
vähemalt:
1) 20 lennutundi purilennukil, millest vähemalt 10 soololennutunnid;
2) 70 lendu purilennukil, millest vähemalt 30 on soololennud;
3) 7 tundi termikalendu, millest vähemalt 3 tundi soololennuna;
4) 5 maandumist (neist 2 soololennu tingimustes) väljapoole lennuväljavõi lennuväljal selleks eraldatud
piirdealale, mille mõõtmed erinevadtavapärase maandumispaiga omadest.
(7) Kui taotlejal on vähemalt 500 tundi eelnevat lennukogemust võikehtiv lennuki erapiloodi, kopteri
erapiloodi, motopurilennuki võiB-klassi ülikerglennuki piloodiluba, võib § 54 lõikes 6toodud lennutunde
vähendada 3/4 võrra. Selleks peab koolitaja esitamaLennuametile heakskiitmiseks personaalse
koolitusprogrammi.
(8) Taotleja peab kontroll-lennul olema võimeline tegutsemapurilennuki kaptenina ning suutma sooritada
termikalendu. Kontroll-lendtuleb sooritada 6 kuu jooksul pärast praktilise koolitusprogrammilõpetamist.
(9) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
§ 55. Purilennuki piloodiloa omaniku õigused
(1) Purilennuki piloodil on õigus tegutseda purilennuki kapteninatermikalennul, kui nähtavus
vastavalt purilennuki piloodiloale märgitudpädevusele ja piloteeritava purilennuki käsiraamatus
esitatudtingimustele on suurem kui 5 kilomeetrit ja pilve alampiir kõrgemkui 450 meetrit (1500 jalga).
(2) Purilennuki kapten tohib pärast vastavat kontroll-lendu kaasa võtta reisija tingimusel, kui:
1) kaptenil on 35 purilennutundi ja sooritatud 100 lendu purilennukil;
2) ta on lennanud pärast lennukoolituse lõpetamist vähemalt 15 soololennutundi purilennukil;
3) ta on viimase 90 päeva jooksul sooritanud 5 lendu purilennukil.
(3) Kehtiva erapiloodiloaga või kopteri erapiloodiloaga purilennukikaptenil on õigus taotleda reisija
kaasavõtmise õigust pärastpurilennukursuse lõpetamist, kui tal on sooritatud 20 purilendu jalennatud
5 soololennutundi. Purilennuki piloodiloaga kaasalendajatei loeta reisijaks.
(4) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
§ 56. Purilennuki piloodi pilvedes lendamise pädevus
(1) Taotlejal peab olema sooritatud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennuliiklusteeninduse struktuur ning lendude juhtimise kord;
3) purilennuki mõõdikud ja instrumentaallennu teooria; kõrgusmõõtja seadmine;
4) aeronavigatsioon;
5) lennu planeerimine;
6) õhus orienteerumisel kasutatavad mõõdikud ja lennukaardid;
7) lennundusmeteoroloogia;
8) instrumentaallennureeglite osa, mis käsitleb lennu planeerimist,lähtudes koostöö põhimõtetest lendu
tagavate lennujuhtimisteenistustega;
9) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud.
(2) Taotlejal peab olema purilennuki piloodiluba ja lennatudvähemalt 100 tundi purilendu, millest
vähemalt 3 tundiinstrumentaalkoolituslendu puri- või motopurilennukil. Eespoolmainitudkolmest
instrumentaallennu tunnist võib ühe tunni asendada 2-tunniselennuga simulaatoril.
(3) Mootorlennuki erivisuaallennu pädevust omav isik peab olemalennanud vähemalt 2 tundi
instrumentaalkoolituslendu puri- võimotopurilennukil.
(4) Instrumentaallennupädevust omava mootorlennuki piloodil peabolema lennatud üks tund
instrumentaalkoolituslendu puri- võimotopurilennukil.
(5) Taotleja peab kontroll-lennul puri- või motopurilennukil oskama:
1) juhtida purilennukit pilvedes ja tõusvas õhuvoolus püsimist purilenduri pädevuse tasemel nii tava- kui
eriolukordades;
2) järgida purilendu puudutavaid tegutsemisjuhendeid ja meetodeid.
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(6) Purilennuki piloodi pilvedes lendamise pädevus kehtib 24 kuud.
(7) Pädevust uuendatakse juhul, kui pädevuse omanik on uuendamisele eelnenud 12 kuu jooksul:
1) lennanud vähemalt 1 tunni puri- või motopurilennukil instrumentaallennu tingimustes;
2) harjutanud instrumentaallendu simulaatoril vähemalt 3 tundi;
3) tal on kehtiv mootorlenduri instrumentaallennupädevus või
4) ta on sooritanud § 56 lõikes 5 ettenähtud kontroll-lennu.
§ 57. Piloot-pukseerija pädevus
(1) Purilennuki lennukiga pukseerimiseks peab puksiirlennukikaptenil olema pukseerija pädevus ning
pukseeritava purilennukipiloodil puksiirlennu pädevus.
(2) Piloot-pukseerija pädevuse saamiseks tuleb taotlejal sooritadapuksiirlennuki tüübile vastava
lennuõpetaja pädevusega puksiirlennukikapteni juhendamisel vähemalt 10 tundi pukseerimise õppelende
ja50 starti, millest vähemalt 20 starti tuleb sooritada kooslennuõpetajaga.
(3) Pädevuse taotlejal peab enne pukseerimise õppelendude algustolema vähemalt 150 lennutundi, millest
mootorlennukil vähemalt40 tundi.
(4) Pädevuse taotleja peab olema sooritanud lennuõpetajaga pukseerimislennu ja sooritanud arvestused
järgmistes ainetes:
1) pukseerimislendude sooritamise eeskirjad;
2) pukseerimiseks vajalike vahendite töökõlblikkuse kontroll;
3) pukseerimislennu meetodid ja erinevatele purilennukitele sobivad pukseerimiskiirused;
4) tegutsemine pukseerimisel tekkida võivates eriolukordades.
(5) Pukseerimise õppelendude maht ja sisu peavad andma pädevusetaotlejale vajaliku vilumuse,
et ohutult sooritada pukseerimislennustarti, tõusu, horisontaallendu, laskumist, spiraale tõusul
jalaskumisel, viiranguid ning lahtihaakimist.
(6) Pädevuse saamiseks tuleb sooritada kontroll-lend Lennuametipoolt määratud pukseerija pädevusega
kontrollpiloodiga. Lennu ajal peabkontrollpiloot veenduma, et taotleja suudab puksiirlennuki
kapteninasooritada ohutult kõiki pukseerimislennu elemente ja tegutsedaeriolukordades vajaliku
oskusega.
(7) Pädevuse omanikul on õigus tegutseda puksiirlennuki kapteninapurilennukite
pukseerimislendudel. Pukseerida on lubatud ühtepurilennukit korraga. Kahe või enama purilennuki
üheaegsekspukseerimiseks tuleb taotleda Lennuametilt eraldi luba.
(8) Kui piloot-pukseerijal on lennuki erapiloodiluba või kõrgemakategooria piloodi luba, kehtib
piloot-pukseerija pädevus lennundusloakehtivuse lõpuni. Pädevust pole vaja uuendada juhul, kui
vahepukseerimislendude vahel ei ole pikem kui 48 kuud.
§ 58. Purilennuki piloodiloa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks peab purilennuki piloot pikendamiseleeelnenud 12 kuu jooksul olema sooritanud
purilennukil vähemalt5 lendu kogulennuajaga 2 tundi, mida kinnitavad vastavadsissekanded isiklikus
lennuraamatus või esitama uuendamisekskontroll-lennu sooritamise akti.
(2) Pädevuste pikendamiseks peab purilennuki piloot esitamaLennuametile vajaliku kontroll-lennu akti
või tõestama, et ta oneelneva 12 kuu jooksul sooritanud vähemalt ühe vastavat pädevustnõudva lennu.
§ 59. Purilennuki piloodiloa uuendamine
(1) Kui purilennuki piloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peab selleuuendamiseks sooritama kontroll-lennu
ja sooritama eksamid järgmistesainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) õhusõiduki käitamine.
(3) Kui piloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava teooriakursuse,
sooritama kontroll-lennu jaeksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja tundmine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
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7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

13. peatükk
MOTOPURILENNUKI PILOODILUBA ¿ TOURING MOTOR GLIDER PILOT LICENCE ¿ TMGPL

 
§ 60. Motopurilennuki piloodiloa taotlemine
(1) Taotleja, kellel puudub eelnev lennukogemus, peab olemalõpetanud Lennuameti poolt
heakskiidetud erapiloodi kvalifikatsioonilevastava teooriakursuse, mille õhusõidukite ehitust ja
aerodünaamikatkäsitlevates osades sisalduvad materjalid motopurilennukite ehituse jaaerodünaamika
kohta.
(2) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(3) Motopurilennuki piloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo- ja marsruutlennutunnid);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) kontrollpiloodi järeldus;
8) lennundusraadioside luba;
9) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
(5) Taotleja peab sooritama eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) motopurilennuki ehitus, aerodünaamika;
3) aeronavigatsioon, meteoroloogia ja käitamisprotseduurid;
4) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
5) lennundusraadioside.
(6) Loa taotlejal peab olema motopurilennukil vähemalt:
1) 20 lennutundi, millest 10 tundi õppelendu ja vähemalt 5 tundi soololendu;
2) 10 maandumist väljalülitatud mootoriga;
3) 5 tundi marsruutlendu, millest 3 tundi õppelendu.
(7) Loa taotleja peab kontroll-lennul demonstreerima oskust juhtidamotopurilennukit nii tava- kui
eriolukordades ja täitmalennuliiklusteenistuse poolt antavaid juhendeid.
(8) Lennuki piloodiloaga motopurilennuki piloodiloa taotlejal peab olema motopurilennukil sooritatud
vähemalt:
1) 3 lennutundi;
2) 5 maandumist seisatud mootoriga;
3) 1 tund purilennuharjutusi purilennukil või seisatud mootoriga motopurilennukil.
(9) Purilennuki piloodiloaga motopurilenduri loa taotleja, kellelon lennatud 50 lennutundi purilennukil,
peab olema sooritanud vähemalt:
1) 5 tundi koolituslende motopurilennukil, millest vähemalt 2 tundi on marsruutlendu;
2) 15 starti motopurilennukil.
(10) Kehtiva lennukipiloodi- ja purilennuki piloodiloaga taotlejaleantakse motopurilennuki piloodiluba
välja pärast motopurilennukipiloodi tutvumiskoolituse läbimist.
§ 61. Loa kehtivusaeg
Motopurilennuki piloodiluba kehtib kuni 5 aastat.
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§ 62. Motopurilennuki piloodiloa omaniku õigused
(1) Motopurilennuki piloodiloa omanikul on õigus teostada motopurilennuki kaptenina järgmisi lende:
1) soololende;
2) reisijatevedu juhul, kui tal on vähemalt 35 lennutundimotopurilennukil, millest vähemalt 15 tundi
soololende ning kui ta onkontroll-lennul demonstreerinud oskusi juhtida motopurilennukit niitava- kui
eriolukordades.
(2) Kui loa omanik ei ole motopurilennuki piloodina lennanudviimase 12 kuu jooksul, siis enne
reisijateveo õiguse saamist peabta sooritama vähemalt 3 starti sisaldava harjutuslennu võikoolituslennu
motopurilennuki piloodiluba omava lennuõpetajaga.
(3) Paragrahvi 62 lõike 1 punktis 2 mainitud õiguse kohta tehakse vastav märge motopurilennuki
piloodiloale.
§ 63. Loa pikendamine
Loa pikendamiseks peab taotleja eelnenud 12 kuu jooksul olemasooritanud motopurilennukil vähemalt
5 lendu kogulennuajaga2 tundi, mida kinnitavad vastavad sissekanded lennuraamatus võisooritama
kontroll-lennu.
§ 64. Loa uuendamine
(1) Kui motopurilennuki piloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja selle uuendamiseks
sooritama kontroll-lennu.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peab selleuuendamiseks sooritama kontroll-lennu
ja sooritama eksamid järgmistesainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine;
3) õhusõiduki käitamine.
(3) Kui piloodiluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava teooriakursuse,
sooritama kontroll-lennu jaeksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja tundmine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhusõiduki käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

14. peatükk
VABALENNU ÕHUPALLI PILOODILUBA ¿ FREE BALLOON PILOT LICENCE ¿ FBPL

 
§ 65. Vabalennu õhupalli piloodiloa taotlemine
(1) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudvabalennu õhupalli piloodi
kvalifikatsioonile vastava teooria- japraktilise lennu kursuse.
(2) Taotleja peab olema vähemalt 17-aastane.
(3) Õhupalli piloodiloa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) üks passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava lennukoolituse läbimise kohta;
5) andmed lennukogemuse kohta (õppe-, soolo- ja marsruutlennutunnid);
6) lennuõpetaja järeldus;
7) lennundusraadioside luba;
8) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(4) Taotleja terviseseisund peab vastama esimese või teise klassi tervisenõuetele.
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(5) Taotleja peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhupallilende käsitlevad lennunduseeskirjad;
3) lennuliiklusteenistuse struktuur ning lendude juhtimise kord;
4) marsruutlendude navigatsioon, lennukaartide kasutamine;
5) õhupallide konstruktsioon;
6) õhupalli käitamine ja hooldamine, käitamispiirangud, gaasiballoonide kasutamise eeskirjad;
7) meteoroloogia;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennul õnnetuste vältimise meetmed ja tegutsemine eriolukordades.
(6) Vabalennu õhupalli piloodiloa taotlejal peab olema vähemalt:
1) 12 lennutundi õhupallil, millest vähemalt 10 tundi kooslennuõpetajaga ning vähemalt üks tund
soololendu lennuõpetaja kontrolliall;
2) üks lennuõpetajaga sooritatud tõus vähemalt 1500 m kõrgusele;
3) 20 starti ja maandumist eri tuuleoludes, sealhulgas üks soololennuna;
4) vähemalt 6 õhupalli täitmist, tühjendamist ja kokkupanemist.
(7) Õhupalli piloodiloa taotleja peab kontroll-lennul olemavõimeline juhtima õhupalli piloodi pädevuse
piires tava- jaeriolukorras ja täitma õhupalli kasutamist sätestavaidkäitamisjuhendeid.
§ 66. Õhupalli piloodi õigused
Õhupalli piloodil on õigus tegutseda õhupalli piloodinasoololendudel ning reisijateveol visuaallennu
tingimustes päeval jaöösel.
§ 67. Loa kehtivusaeg
Õhupalli piloodiluba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
§ 68. Õhupalli piloodiloa pikendamine.
Loa pikendamise tingimused:
1) õhupalli piloodiloa omanik on teostanud vähemalt kaks õhupalli täitmist ja tühjendamist;
2) õhupalli piloodiloa omanik on olnud õhupalli piloot vähemalt 2 tundi vähemalt viiel lennul viimase
12 kuu jooksul või
3) on edukalt sooritanud kontroll-lennu.
§ 69. Õhupalli piloodiloa uuendamine
(1) Kui õhupalli piloodiluba on olnud kehtetu kuni 12 kuud, peab taotleja loa uuendamiseks sooritama
kontroll-lennu.
(2) Kui piloodiluba on olnud kehtetu 12 kuni 48 kuud, peab selleuuendamiseks sooritama kontroll-lennu
ja eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) lennu planeerimine ja teostamine.
(3) Kui lennundusluba on olnud kehtetu üle 48 kuu, peab selleuuendamiseks läbima vastava
teooriakursuse, sooritama kontroll-lennu jaeksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhupalli üldehitus;
3) aerodünaamika;
4) lennu planeerimine ja teostamine;
5) navigatsioon;
6) meteoroloogia;
7) õhupalli käitamine;
8) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
9) lennundusraadioside.
 

15. peatükk
ÕHUSÕIDUKI LENNUNDUSTEHNILISE TÖÖTAJA

LUBA ¿ AIRCRAFT MAINTENANCELICENCE ¿ AML(M)
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§ 70. Loa taotlemine
(1) Loa taotleja peab olema vähemalt 21 aastat vana.
(2) Loa taotleja peab esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele tuleb lisada:
1) isikuandmed ning elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) passipilt (esmakordsel taotlusel);
4) tunnistus või tõend vastava koolituse läbimise kohta;
5) andmed hooldustööde staaži kohta;
6) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(3) Taotleja terviseseisund peab vastama kolmanda klassi tervisenõuetele.
(4) Taotleja peab olema läbinud lennundusalase baaskoolituse vastavalt taotletavale
kvalifikatsioonikategooriale.
(5) Taotleja töökogemus peab vastama taotletavale kvalifikatsioonikategooriale.
(6) Tüübipädevusmärke taotleja peab olema läbinud vastava kvalifikatsioonikategooria tüübikoolituse.
§ 71. Kuni 5700 kg stardimassiga õhusõidukitele hooldustöid tegeva lennundustehnilise töötaja luba
(1) Kuni 5700 kg lubatud maksimaalse stardimassiga õhusõidukitelennundustehniline töötaja peab olema
läbinud Lennuameti pooltheakskiidetud baaskoolituse, vajadusel ka täiendkoolituse ja tal peabolema
praktilist töökogemust õhusõidukite hooldustöödel vähemalt3 aastat ning ta peab olema võimeline
sooritama hooldustöidvastavalt oma pädevusele.
(2) Lennundustehnilise töötaja luba annab õiguse teha loal märgitudpädevuse piires õhusõiduki
ja mootori tehnohooldust ja viseeridaallkirjaga õhusõiduki tehnohoolduse dokumentatsiooni
pärasthooldustööde lõpetamist ning tunnistada õhusõiduk või selle osalennukõlblikuks defektide
kõrvaldamise, muudatuste tegemise võiagregaatide vahetuse järel.
(3) Lennundustehnilise töötaja loa pikendamiseks on vajalik, etselle valdaja oleks viimase 24 kuu jooksul
vähemalt 6 kuud olnudtegev järgmistel õhusõiduki tehnohooldusega seotud aladel:
1) teostanud õhusõiduki lennukõlblikkust tagavaid tehnohooldustöid;
2) teostanud õhusõiduki lennukõlblikkust tagavate hooldustööde operatiivset juhatamist või nende
tehnilist kontrolli;
3) teostanud muid õhusõiduki lennukõlblikkuse tagamisega seotud töid.
§ 72. Üle 5700 kg stardimassiga õhusõidukitele hooldustöid tegeva lennundustehnilise töötaja luba
(1) Lennundustehnilisele töötajale, kes teostab hooldustöidärilises lennutegevuses käitatavatel
õhusõidukitel, mille maksimaalnestardimass on 5700 kg või rohkem ning mis vastab JAR-66
nõuetele,väljastatakse lennundusluba kooskõlas ühtsete lennundusnõuetega (JAR-66)2.(2) Lennundustehniliste töötajate kategooriad:
A-kategooria: liinihoolduse mehhaanik;
B1-kategooria: liinihoolduse tehnik-mehhaanik;
B2-kategooria: liinihooduse tehnik-avioonik;
C-kategooria: baashoolduse insener-mehhaanik.
(3) A-kategooria mehhaanikul on õigus teha väikesemahulisiperioodilisi hooldustöid ja kõrvaldada
lihtsamaid rikkeid ningväljastada hooldustõendeid pärast lihtsamate liinihooldustöödetegemist. A-
kategooria jaguneb alamkategooriateks vastavalt sellele,kas töid tehakse turbiin- või kolbmootoriga
lennukitele võikopteritele.
(4) B1-kategooria tehnik-mehhaanikul on õigus teha õhusõidukikonstruktsiooni, jõuseadmete,
mehhaaniliste ja elektriliste süsteemideliinihooldust, samuti on tal õigus asendada liinihoolduse
käigusvahetatavaid komponente ja välja anda hooldustõendeid nende töödeteostamise kohta. B1-
kategooria jaguneb alamkategooriateks vastavaltsellele, kas töid tehakse turbiin- või kolbmootoriga
lennukitele võikopteritele.
(5) B2-kategooria tehnikul-avioonikul on õigus välja anda hooldustõendeid pärast avioonika ja
elektrisüsteemide liinihooldust.
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(6) C-kategooria insener-mehhaanikul on õigus anda väljahooldustõendeid kogu õhusõidukile tervikuna
tehtava baashoolduse kohta.
(7) Lennundustehnilisel töötajal on õigus anda väljahooldustõendeid ärilises lennutegevuses käitatavatele
õhusõidukiteletehtud hooldustööde kohta, kui neil on hooldusettevõtja kirjalik lubanende tööde
tegemiseks.
(8) Hooldepersonali kategooriad A ja B1 jagunevad järgmiselt:
1) A1 ja B1.1 ¿ turbiinmootoriga lennukite kategooria;
2) A2 ja B1.2 ¿ kolbmootoriga lennukite kategooria;
3) A3 ja B1.3 ¿ turbiinmootoriga kopterite kategooria;
4) A4 ja B1.4 ¿ kolbmootoriga kopterite kategooria.
§ 73. Nõuded üle 5700 kg stardimassiga õhusõidukite hooldustöid tegeva lennundustehnilise töötaja
tüübikoolitusele
(1) Tüübikoolitus peab andma põhjalikud teadmised õhusõidukist,selle peamistest osadest ja
süsteemidest. Eksamid sooritab taotlejaühtsetele lennundusnõuetele (JAR 145/147)2vastava ettevõtja võimõne teise Lennuameti poolt tunnustatud ettevõtja juures.
(2) A-kategooria tüübipädevuse taotleja peab olema läbinudõhusõiduki tüübile vastava tööoperatsioonide
teoreetilise ja praktilisekoolituse ühtsetele lennundusnõuetele JAR-145 vastava ettevõtja võimõne teise
Lennuameti poolt tunnustatud ettevõtja juures, kelletüübikoolituse programm on kooskõlastatud
Lennuametiga.
(3) B1- ja B2-kategooria tüübipädevuse taotleja peab olema läbinudteoreetilise ja praktilise
tüübikoolituse ühtsetele lennundusnõueteleJAR-147 vastava ettevõtja või mõne teise Lennuameti poolt
tunnustatudettevõtja juures, kelle tüübikoolituse programm on kooskõlastatudLennuametiga.
(4) C-kvalifikatsioonikategooria taotleja peab olema läbinudtüübikoolituse teoreetilise osa ühtsetele
lennundusnõuetele JAR-147vastava ettevõtja või mõne teise Lennuameti poolt tunnustatud
ettevõtjajuures, kelle tüübikoolituse programm on kooskõlastatud Lennuametiga.
§ 74. Nõuded üle 5700 kg stardimassiga õhusõidukite hooldustöid tegeva lennundustehnilise töötaja
töökogemustele
(1) Loa taotlejal peavad õhusõidukite hooldamiseks olema taotletavale kategooriale vastavad kogemused
ja oskused.
(2) Minimaalne nõutav töökogemus tsiviilõhusõidukite hooldustöödelon kolm aastat A-kategooria
taotlejatele ning viis aastat B1- jaB2-kategooriate taotlejatele.
(3) Lennuamet võib vähendada nõutavat töökogemuse aega. Kuitaotleja on saanud põhikoolituse
JAR-147 nõuetele vastavakoolitusettevõtja juures, on minimaalne nõutav tööpraktika üks aastaA-
kategooria ja kaks aastat B-kategooria taotlemisel. Mõne teiselennuameti poolt tunnustatud ettevõtja
juures läbitud koolituse korralnõutav tööpraktika on kaks aastat A-kategooria ja kolm aastatB-
kategooria taotlemisel.
(4) C-kategooria lennundusinseneri taotlejal peab olemakolmeaastane B1- või B2-kategooria liini- või
baashoolduse tehnikutöökogemus. Kui taotleja on Lennuameti poolt tunnustatud kõrgemasõppeasutuses
saanud akadeemilise kraadi tehnilisel erialal, siis võibta taotleda C-kategooriat pärast kolmeaastast
õhusõidukite hooldusetööpraktikat, millest kuus kuud peavad olema baashooldustööd.
(5) Nõutavast 12 kuu töökogemusest vähemalt 50% peab olema saadud12 kuud enne
kvalifikatsioonikategooria või õhusõiduki liigi kategooriataotlemist. Kogu nõutav töökogemus peab olema
saadud taotluseleeelnenud 7 aasta jooksul.
(6) Lennuamet võib tunnustada väljaspool tsiviillennundust saadudõhusõidukite hooldamise töökogemust
juhul, kui loa taotleja on töötanudka tsiviillennunduses ja saanud seal täiendavaid praktilisi kogemusi.
§ 75. Lennundustehnilise töötaja loa kehtivus
Lennundustehnilise töötaja loa kehtivusaeg on kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
§ 76. Loa tühistamine, kehtivuse peatamine või piirangute kehtestamine
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(1) Kui Lennuamet on veendunud, et loa omanik ei vasta kehtestatudnõuetele, võib ta
lennundustehnilise töötaja loa tühistada, sellekehtivuse peatada või sellele piirangud kehtestada või teha
ettepanekuhooldusettevõtjale JAR-145 hooldusettevõtja volituse tühistamiseks.
(2) Loa tühistamiseks, kehtivuse peatamiseks või piirangutekehtestamiseks saadab Lennuamet kirjaliku
teate loa omanikule28 päeva enne loa tühistamist, kehtivuse peatamist või piirangutekehtestamist.
(3) Kui Lennuamet on kindlaks teinud, et loa omaniku tegevus võitegevusetus kahjustab lennuohutust,
katkestatakse loa kehtivusajutiselt ette hoiatamata.
(4) Lennundustehnilise töötaja loa kehtivus tühistatakse järgmistel põhjustel:
1) valeandmete esitamine loa taotlemisel;
2) isik ei teinud tellitud hooldust ning ei teatanud sellest hoolduse tellinud ettevõtjale;
3) isiku järelevalve all ei teostatud nõutud hooldust ja ei teavitatud ettevõtjat, kelle jaoks oleks pidanud
hooldust teostama;
4) hooletu töö;
5) hooldustööde dokumentatsiooni võltsimine;
6) hooldustõendi väljastamine, teades, et hooldustõendil märgitudhooldust ei tehtud või hooldustõendi
väljastamine kontrollimata, kasselline hooldus on tehtud;
7) hoolduse tegemine või hooldustõendi väljastamine alkoholi või narkootiliste ainete mõju all.
§ 77. Lennundustehnilise töötaja loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb esitada Lennuametile:
1) avaldus;
2) lennundustehnilise töötaja luba;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Taotleja peab viimase kahe aasta jooksul vähemalt kuus kuudolema teinud õhusõiduki hooldustöid või
neid organiseerinud. Vastaselkorral peab taotleja läbima täiendkoolituse Lennuameti pooltheakskiidetud
ettevõtja juures.
 

16. peatükk
LENNUJUHI JA -INFORMAATORILUBA ¿ AIR TRAFFIC OFFICER

LICENCE AND AFIS-OFFICER LICENCE ¿ ATOL, AFIS-OL
 
§ 78. Lennujuhi- ja lennuinformaatoriloa taotlemine
(1) Taotleja peab olema vähemalt 21-aastane.
(2) Loa taotleja peab olema sooritanud psühholoogilised kutsesobivustestid Lennuameti poolt volitatud
psühholoogi juures.
(3) Taotleja peab valdama eesti keelt kõrgtasemel ja olemasooritanud Euroopa Lennuohutuse ja
Aeronavigatsooni Organisatsiooni (Eurocontrol) poolt väljatöötatud inglise keele testi (English Language
Placement Test).
(4) Taotleja teadmised õhusõiduki juhtimisest peavad vastamavähemalt erapiloodile kehtestatud nõuetele
ning ta peab olemasooritanud lende vähemalt kümne tunni ulatuses Lennuameti pooltkinnitatud
tutvumislendude programmi järgi.
(5) Lennujuhiloa taotleja peab olema läbinud Lennuameti poolt heakskiidetud lennujuhtide koolituse.
(6) Lennuinformaatoriloa taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetud
lennuinformaatorite väljaõppe kursuse.
(7) Lennujuhi- või lennuinformaatoriloa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele
on lisatud:
1) isikuandmed ja elukoht;
3) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
4) lennundusraadioside luba;
5) pädevuskoolituse päevik;
6) tunnistus või tõend vastava koolitusprogrammi läbimise kohta.
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(8) Taotleja terviseseisund peab vastama 3. klassi tervisenõuetele.Lennujuhi ja lennuinformaatori
tervisetõend kehtib 24 kuud, kuiselle omaniku vanus on alla 40 aasta, ja 12 kuud, kui selleomaniku vanus
on 40 aastat või rohkem. Tõendit võidakse pikendadapäevani, kui omanik saab 60-aastaseks.
(9) Kui taotleja on saanud lennujuhi või lennuväljalennuinformaatori koolituse, kuid pole kolme aasta
jooksul läbinudpädevuskoolitust, peab ta uuesti sooritama eksamid, mis vastavadväljaõppe lõpueksamite
tasemele.
(10) Lennujuhi väljaõppega lennuinformaatoriloa taotlejal ei olevaja lennuinformaatori kursust
täies mahus läbida. Sellisel juhul tulebläbida Lennuameti poolt heakskiidetud koolituskursus, mis
koosnebjärgmistest õppeainetest:
1) lennuvälja lennuteabeteenistuse tööprotseduurid;
2) raadioside ja fraseoloogia;
3) ettenähtud simulaatoriharjutused;
4) tööpraktika vähemalt 70 tunni ulatuses lennuväljal, mille jaoks pädevust taotletakse.
§ 79. Pädevuse taotlemine
(1) Lennujuhi- või lennuinformaatoriloa taotleja peab olema läbinudpädevuskoolituse vähemalt ühe
alljärgneva pädevuse saamiseks:
1) lähilennujuhtimine (TWR);
2) lähenemislennujuhtimine (APP);
3) radarjuhtimine täppislähenemisradariga (PAR);
4) piirkondlik lennujuhtimine (ACC);
5) radarjuhtimine lähenemisalaradariga (TAR);
6) radarjuhtimine marsruudiradariga (RSR);
7) lennuvälja lennuinfoteenistus (Aerodrome Flight Information Service).
(2) Pädevuse taotleja peab:
1) tundma lennuliiklust reguleerivaid eeskirju ja õigusakte ning oskama neid antud töökohal rakendada;
2) tundma oma vastutusala ja töökohal kasutatavaid seadmeid;
3) suutma täita lennuinformaatori, lähi-, lähenemis-, piirkondliku või radarlennujuhi tööülesandeid.
(3) Pädevuse taotleja peab olema läbinud taotlusele eelneva kuue kuu jooksul järgmise tööpraktika:
1) lähilennujuhtimise pädevuse taotleja peab olema läbinud vähemalt90-tunnise, kuid mitte
lühema kui ühekuulise tööpraktika selleksvolitatud ja kehtiva pädevusmärkega lennujuhi kontrolli
alllennujuhtimisüksuses, mille jaoks ta pädevust taotleb;
2) lähenemislennu-, piirkondliku lennu-, lähenemisradariga võitrassiradariga lennujuhi pädevuse taotleja
peab läbima vähemalt180-tunnise tööpraktika mitte vähem kui kolme kuu jooksul selleksvolitatud ja
antud tööks kehtiva pädevusmärkega lennujuhi kontrolli allselles lennujuhtimisüksuses, mille jaoks ta
pädevust taotleb;
3) täppislähenemisradariga lennujuhi pädevuse taotleja peab olemasooritanud vähemalt 200
täppislähenemist, sellest kuni 100 jäljendatudradaril, kusjuures 50 või enam nendest täppislähenemistest
tulebsooritada kohaliku aparatuuri abil selles lennujuhtimisüksuses, millejaoks ta pädevust taotleb;
4) lennuvälja lennuinformaatori pädevuse taotleja peab olema läbinudvähemalt kahekuulise
tööpraktika selleks volitatud ja antud töökskehtiva pädevusega lennuinformaatori kontrolli all selle
lennuväljalennuinfoteenistuse üksuses, mille jaoks ta pädevust taotleb.
(4) Kui lennujuht soovib asuda tööle lennuinformaatorina, peab taeelnevalt läbima vähemalt ühekuulise
tööpraktika sellel lennuväljal,mille jaoks ta pädevust taotleb ja sooritama sellekohase teooriatesti.
§ 80. Pädevusega kaasnevad õigused
(1) Lähilennujuhtimise pädevus annab õiguse lähilennujuhtimisekslennuväljal ja õhuruumis, mille kohta
see pädevusmärge kehtib.
(2) Lähenemislennujuhtimise pädevus annab õiguse protseduurseks(radarita) lähenemislennu
juhtimiseks selle lennujuhtimisüksusevastutusala lennuväljal ja õhuruumis, mille kohta see
pädevusmärgekehtib.
(3) Piirkondliku lennujuhtimise pädevus annab õiguse protseduurseks(radarita) piirkondlikuks
lennujuhtimiseks selle lennujuhtimiskeskusevastutusala lennujuhtimispiirkonnas, mille kohta see
pädevusmärgekehtib.
(4) Täppislähenemise radarjuhtimise pädevus annab õiguselennujuhtimiseks täppislähenemisradariga
lennuväljal, mille jaoks tedaon koolitatud.
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(5) Lähenemisala radariga lennujuhtimise pädevus annab õiguseradari kasutamiseks
lähenemislennujuhtimises selle lennujuhtimisüksusevastutusala lennuväljal ja õhuruumis, mille kohta see
pädevusmärge onantud.
(6) Marsruudiradariga radarlennujuhtimise pädevus annab õiguseradari kasutamiseks piirkondlikul
lennujuhtimisel selle piirkondlikulennujuhtimisüksuse vastutusala lennujuhtimispiirkonnas, mille
kohtasee pädevusmärge on antud.
(7) Lennuinformaatori pädevus annab õiguse osutada lennuväljalennuinfoteenust lennuväljal, mille jaoks
talle on antud pädevus.
§ 81. Lennujuhi ja lennuinformaatori pädevuse kehtivus
(1) Lennujuhi pädevus säilib, kui ta osaleb lennujuhtimiseoperatsioonilises töös vähemalt 21 tundi ühe
kuu jooksul, töötadesseejuures vähemalt ühe vahetuse igal töökohal, mille pädevust ta omab.
(2) Lennuinformaatori pädevus säilib, kui ta osaleb lennujuhtimiseoperatsioonilises töös vähemalt
21 tundi ühe kuu jooksul.
(3) Kui vahe lennujuhtimise operatsioonilises töös on 25 kuni 90kalendripäeva, peab lennujuht
või lennuinformaator vastaval töökohalesimese vahetuse töötama õpetaja või mõne teise
selleslennuliiklusteenistuse üksuses taotletavaga samaväärse pädevusegalennujuhi juhendamisel.
(4) Kui vahe lennujuhtimise operatsioonilises töös on pikem kui 90kalendripäeva, kuid lühem
kui üks aasta, peab lennujuht võilennuinformaator pädevuse taastamiseks sooritama vastaval
töökohaltööpraktika järgmises mahus:
1) lähilennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 35 tundi;
2) lennuinformaatori pädevuse jaoks ¿ 35 tundi;
3) lähenemislennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 50 tundi;
4) piirkondliku lennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 50 tundi;
5) radarlennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 50 tundi.
(5) Kui lennujuht taastab korraga lähenemisala- ja marsruutradarigalennujuhtimise pädevust, võib
tööpraktika aega lühendada. Tööpraktikakestus kokku peab olema vähemalt 70 tundi, seejuures
kummagipädevuse jaoks eraldi vähemalt 35 tundi.
(6) Kui vahe lennujuhtimise operatsioonilises töös on pikem kui üksaasta, peab lennujuht või
lennuinformaator pädevuse taastamisekssooritama teooriatesti ja tööpraktika vastaval töökohal
järgmises mahus:
1) lähilennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 80 tundi;
2) lennuinformaatori pädevuse jaoks ¿ 80 tundi;
3) lähenemislennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 120 tundi;
4) piirkondliku lennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 120 tundi;
5) radarlennujuhtimise pädevuse jaoks ¿ 120 tundi.
§ 82. Teises lennujuhtimisüksuses töötamiseks vajaliku pädevuse saamine
Teises lennujuhtimisüksuses töötamiseks vajaliku pädevuse saamisekspeab lennujuht tulevasel
töökohal läbima juhendaja poolt määratudkestusega praktika minimaalselt 70 tunni ulatuses ja
sooritamateooriatesti lennuliikluse juhtimise kohta, millega konkreetnelennujuhtimisüksus tegeleb.
§ 83. Teise lennuvälja lennuinfoüksuses töötamiseks vajaliku pädevuse saamine
Teise lennuvälja lennuinfoüksuses töötamiseks vajaliku pädevusesaamiseks peab lennuinformaator
tulevasel töökohal läbima juhendajapoolt määratud kestusega praktika minimaalselt 70 tunni ulatusesja
sooritama teooriatesti lennuvälja lennuinfoteenistuse kohta.
§ 84. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks tuleb Lennuametile esitada:
1) lennujuhi- või lennuinformaatoriluba;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.
(2) Loa pikendamiseks tuleb taotlejal sooritada lennundusõigusaktide tundmise test.
 

17. peatükk
LENDUDE KORRALDAJA LUBA ¿ FLIGHT OPERATIONS OFFICER LICENCE ¿ FOOL
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§ 85. Loa taotlemine
(1) Taotleja peab olema vähemalt 21-aastane ja lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetud
koolituskursuse.
(2) Lendude korraldaja loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile kirjaliku taotluse, millele on
lisatud:
1) isikuandmed ja elukoht;
2) nõuetekohane kehtiv tervisetõend;
3) lennundusraadioside luba;
4) pädevuskoolituse päevik;
5) tunnistus või tõend vastava koolitusprogrammi läbimise kohta.
(3) Taotleja terviseseisund peab vastama kolmanda klassi tervisenõuetele.
(4) Taotleja peab olema sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõidukite üldehitus;
3) lennuandmete arvestus ja lendude planeerimise kord;
4) meteoroloogia;
5) navigatsioon;
6) käitamisprotseduurid;
7) lennundusraadioside.
(5) Taotlejal peab olema:
1) kaheaastane töökogemus kasõhuvedusid teostava õhusõiduki meeskonnaliikmena,
meteorolooginaõhuvedusid teenindavas organisatsioonis, lennuliikluse lennujuhina,lendude korraldajate
tehnilise juhendajana või ükskõik millisel eespoolnimetatud ametikohal, sellest vähemalt ühe aasta
peab ta olema töötanudühel nendest ametikohtadest ning teise aasta ükskõik mitmel eelpoolnimetatud
ametikohal;
2) vähemalt üheaastane töökogemus õhuvedusid teostavate õhusõidukite lendude teenindamisel; või
3) töötatud lendude korraldaja järelevalve all taotlusele eelneva kuue kuu jooksul vähemalt 90 tööpäeva.
(6) Taotleja peab olema võimeline:
1) prognoosima ilma täpseltja käitamise seisukohalt õigesti igapäevaste sünoptiliste kaartide
jailmateadete alusel, tagama käitamiseks vajalike ilmatingimusteülevaadet lennutrassi rajoonis,
koostama ilmaprognoose õhuvedusidteostava lennunduse jaoks, pöörates erilist tähelepanu siht-
javarulennuväljade ilmatingimustele;
2) määrama lennu optimaalse trassi antud marsruudiosa kohta ja koostama täpseid lennuplaane käsitsi
või arvutitöötluses;
3) tegema operatiivset kontrolli ja osutama igat liiki abi lendudeteostamisel ebasoodsates ja
potentsiaalselt ohtlikes ilmatingimustesvastavalt lendude korraldajale esitatud nõudmistele.
(7) Taotleja terviseseisund peab vastama kolmanda klassi tervisenõuetele.
§ 86. Lendude korraldaja õigused
Lendude korraldaja loa omanikul on õigus tegutseda lendude korraldajana talle antud volituste piires.
§ 87. Loa kehtivusaeg
Lendude korraldaja luba kehtib kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi korral.
§ 88. Loa pikendamine
(1) Loa pikendamiseks peab taotleja eelneva 12 kuu jooksulsooritama õhusõiduki meeskonna
kabiinis kvalifikatsioonilennu vähemaltühes suunas selles õhuruumis, mille piires ta on volitatud
teostamakontrolli lendude üle. Kvalifikatsioonilend peab sisaldama maandumisivõimalikult mitmel
lennuväljal.
(2) Taotleja peab sooritama teadmiste testid järgmistes valdkondades:
1) lennutegevuskäsiraamat;
2) õhusõidukite raadioseadmed;
3) õhusõidukite navigatsiooniseadmed;
4) lennundusõigusaktid.
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(3) Taotleja peab sooritama testi lendude korraldaja vastutusalassekuuluvate lendude üksikasjade ja
õhuruumi kohta, mille piires ta onvolitatud teostama kontrolli lendude üle, sealhulgas:
1) aastaaegade spetsiifilised ilmatingimused ja meteoroloogilise informatsiooni allikad;
2) ilmatingimuste mõju pardaaparatuurile raadiosignaalide vastuvõtmisel;
3) iga navigatsioonisüsteemi iseärasused ja piirangud, mida käitaja kasutab;
4) õhusõidukite lastimise instruktsioonid.
 

18. peatükk
PILOODILUBADELE KANTAVAD LENNUKITE KLASSI- JA TÜÜBIPÄDEVUSED

¿ CLASS AND TYPE RATING (AEROPLANES) ¿ CR(A), TR(A)
 

§ 89. Lennukipilootide klassipädevuse taotlemine
(1) Ühe- või mitmemootoriliste lennukite klassi- või tüübipädevusetaotleja peab olema lõpetanud ühtsetes
lennundusnõuetes (JAR-FCL)nõutava teooriakursuse ning näidanud nõutavat teadmiste taset antudklassi
või tüüpi kuuluva lennuki ohutuks käitamiseks.
(2) Ühe piloodiga mitmemootorilise lennuki klassipädevuse taotlejapeab olema lõpetanud vähemalt
7-tunnise teooriakursuse mitmemootoriliselennuki käitamisest ja olema läbinud lennukoolitust
vähemalt2 tundi 30 minutit normaalsetes lennutingimustes ja vähemalt3 tundi ja 30 minutit mootori
seiskumise ja asümmeetriakorral.
(3) Mitmemootorilise ühepiloodilise lennuki tüübipädevuseesmataotleja eelnev lennukogemus peab olema
vähemalt 70 lennutundikaptenina. Ühemootorilise lennuki puhul ei ole eelnev lennukogemusnõutav.
(4) Ühemootorilise lennuki piloodi pädevuskoolitus toimub Lennuameti poolt heakskiidetud programmi
järgi.
(5) Lennukipiloodi klassipädevuse saamiseks peavad taotlejateoreetilised teadmised ja lennuoskuse tase
vastama ühtsetelelennundusnõuetele (JAR-FCL).
§ 90. Klassipädevuse kehtivus
Ühe piloodiga, ühemootorilise lennuki klassipädevused ja motoplaanerite pädevused kehtivad 2 aastat.
§ 91. Klassipädevuse pikendamine
Pädevuse pikendamiseks peab taotleja sooritama lennuoskusetasemekontrolli kolbmootoriga lennukil
või motoplaaneril või lendamaviimase 12 kuu jooksul 12 tundi vastava klassi lennukil,millest vähemalt
6 tundi kaptenina, sealhulgas sooritama12 starti ja 12 maandumist ning ühe tunni pikkuse õppelennukoos
lennuõpetajaga, mida võib asendada mõne muu klassi- võitüübipädevuse saamiseks tehtava lennuoskuse
tasemekontrolli võilennuoskustestiga (skill test).
§ 92. Klassipädevuse uuendamine
Ühe piloodiga ühemootorilise lennuki aegunud klassipädevuseuuendamiseks peab sooritama JAR-FCL
nõuetele vastava lennuoskustesti.
§ 93. Lennukipiloodi tüübipädevuse taotlemine
(1) Lennukipiloodi tüübipädevuse taotleja peab olema lõpetanudJAR-FCL nõuetele vastava konkreetse
lennukitüübi koolituskursuse jasooritanud lennuoskuste tasemekontrolli taotletavale pädevuselevastaval
lennukitüübil. Mitme piloodiga lennuki piloodi tüübipädevusekoolitus peab sisaldama ka meeskonna
koostöö koolitust.
(2) Taotlejal peab olema vähemalt 100 lennutundi lennukimeeskonnakaptenina ja mitmeliikmelise
meeskonnaga lennuki tüübipädevusetaotlemisel ka kehtiv mitmemootorilise lennuki
instrumentaallennupädevus.
§ 94. Tüübipädevuse kehtivus
Tüübi- ja mitmemootorilise lennuki piloodi klassipädevused kehtivad ühe aasta.
§ 95. Tüübipädevuse pikendamine
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(1) Tüübipädevuse pikendamiseks peab taotleja sooritama lennuoskusetasemekontrolli vastavat klassi
või tüüpi lennukil ja lendama piloodinavähemalt 10 arvestuslikku marsruutlendu või lendama ühe
arvestuslikumarsruutlennu kontrollpiloodiga.
(2) Aegunud tüübi- või mitmemootorilise lennuki piloodiklassipädevuse pikendamiseks peab läbima JAR-
FCL nõuetele vastavakoolituse ja sooritama lennuoskuse tasemekontrolli.
 

19. peatükk
INSTRUMENTAALLENNUPÄDEVUS ¿ INSTRUMENT RATING ¿ IR

 
§ 96. Lennukipiloodi instrumentaallennupädevuse taotlemine
(1) Instrumentaallennupädevuse taotlemine toimub kooskõlas ÜhinenudLennuametite (JAA) ühtsete
lennundusnõuetega (JAR-FCL 1).
(2) Taotlejal peab olema kehtiv öölendude pädevusega era-, amet- või liinipiloodi luba.
(3) Taotleja peab olema lõpetanud ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL) vastava Lennuameti poolt
heakskiidetud instrumentaallennuteooriakursuse ja sooritanud eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki käitamisprotseduurid;
3) õhusõidukite üldehitus;
4) lennu planeerimine ja sooritamine;
5) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
6) meteoroloogia;
7) navigatsioon;
8) lennundusraadioside.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudühtsetele lennundusnõuetele
(JAR-FCL 1) vastava lennukoolitusetervikkursuse või moodulkursuse, mille kavas on
lennukiinstrumentaallennupädevuse (IR(A)) kursus, ja tal peab olema vähemalt:
1) 100 lennutundi õhusõiduki kaptenina, millest vähemalt 50 tundi marsruutlendu;
2) 5 tundi öölendu, millest 3 tundi lennuõpetajaga, sealhulgas 1 tund marsruutlendu, ning 5 soololendu;
3) ühemootorilise lennuki instrumentaallennupädevuse (IR(A)) taotlemisel vähemalt 50 tundi
instrumentaallennuaega;
4) mitmemootorilise lennuki instrumentaallennupädevuse (IR(A)) taotlemisel vähemalt 55 tundi
instrumentaallennuaega;
5) ühemootorilise lennuki instrumentaallennupädevusega (IR(A)) piloot,kellel on ka mitmemootorilise
lennuki tüübi- või klassipädevus ning kesesmakordselt soovib omandada mitmemootorilise
lennukiinstrumentaallennupädevust, peab sertifikaadigakoolitusorganisatsioonis või tüübipädevuse
koolitusorganisatsioonisläbima vähemalt 5-tunnise mitmemootoriliste lennukiteinstrumentaallennuõppe.
(5) Instrumentaallennu pädevuse taotleja peab valdama inglise keelt ühtsetes lennundusnõuetes (JAR-
FCL) ettenähtud tasemel.
(6) Lennukil instrumentaallennupädevuse taotleja peab sooritamaoskustesti ühtsete lennundusnõuete
(JAR-FCL) järgi, kusjuuresmitmemootoriliste lennukite instrumentaallennu oskustest peab
olemasooritatud mitmemootorilisel lennukil ja ühemootoriliste lennukiteinstrumentaallennuoskustest
peab olema sooritatud ühemootorilisellennukil. Mitmemootoriliste lennukite instrumentaallennu
oskustestkehtib ka ühemootoriliste lennukite instrumentaallennu pädevusesaamiseks.
§ 97. Pädevuse taotleja meteomiinimumid
(1) Meteomiinimumi klass määratakse pädevuse taotlejale ühtsetelennundusnõuete (JAR-FCL) ja
sooritatud kontroll-lennu tulemuste järgi.
(2) Meteomiinimumi klassi tõstmiseks tuleb sooritada ühtseteslennundusnõuetes (JAR-FCL) ettenähtud
arv lennutunde ja esitadaLennuameti poolt määratud kontrollpiloodi kirjalik otsus.
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(3) Meteomiinimumi klassi alandatakse kontroll-lennu tulemusepõhjal või juhul, kui
pädevuse omanik ei ole sooritanud omameteomiinimumi klassi nõuetele ettenähtud arvu
instrumentaallennutunde.Meteomiinimumi klassi muutmiseks tuleb lennundusluba esitadaLennuametile.
§ 98. Pädevuse omaniku õigused
(1) Instrumentaallennu pädevus annab õiguse tegutseda kaptenina võiteise piloodina
instrumentaallendudel lennundusloale kantud klassi- jatüübipädevusega lennukitel.
(2) Mitmemootorilise või mitmemootorilise ja ühemootorilise lennukiklassipädevusega piloot
võib tegutseda lennundusloale märgitudlennukitel instrumentaallennu ilmastikutingimustes, mis
vastavadminimaalsele otsusekõrgusele kuni 60 m (200 jalga).Lendamiseks minimaalse otsusekõrgusega
alla 60 m (200 jala)instrumentaallennu tingimustes annab loa Lennuamet pärastlisatreeningut ja
kontroll-lendu kooskõlas ühtsete lennundusnõuetega(JAR-OPS ja JAR-FCL).
(3) Ühemootorilise lennuki klassipädevusega piloot võib tegutsedaoma lennundusloale
märgitud lennukitel minimaalsele otsusekõrgusele60 m (200 jalga) vastavates
instrumentaallennuilmastikutingimustes.
§ 99. Pädevuse kehtivusaeg
Instrumentaallennu pädevus kehtib üks aasta eeldusel, et sellesäilitamiseks sooritatakse kaks kontroll-
lendu üksteisele järgneva12 kuu jooksul. Aeg järjestikuste kontroll-lendude vahel ei tohiolla alla
4 kuu ega üle 8 kuu. Ühe kahest aasta jooksulnõutavast kontroll-lennust võib sooritada simulaatoril.
Kuikontroll-lend on aegunud, loetakse ka instrumentaallennu pädevusaegunuks.
§ 100. Pädevuse pikendamine
Instrumentaallennu pädevus pikendatakse ühtsetes lennundusnõuetes(JAR-FCL) ettenähtud
meeskonnaliikmete lennunduslubade väljaandmisekorra kohaselt.
 

20. peatükk
KOPTERIPILOODI INSTRUMENTAALLENNUPÄDEVUS

¿ INSTRUMENT RATING (HELICOPTER) ¿ IR(H)
 

§ 101. Kopteripiloodi instrumentaallennupädevuse taotlemine
(1) Kopteripiloodi instrumentaallennupädevust taotletakse kooskõlasÜhinenud Lennuametite (JAA)
ühtsete lennundusnõuetega (JAR-FCL 2).
(2) Taotlejal peab olema kehtiv kopteri piloodiluba.
(3) Taotlejal peab olema kehtiv öölendude pädevusega era-, amet- või liinipiloodi luba.
(4) Taotleja peab olema lõpetanud ühtsetele lennundusnõuetele(JAR-FCL 2) vastava Lennuameti poolt
heakskiidetudinstrumentaallennu teooriakursuse ja sooritanud eksamid järgmistesainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki käitamisprotseduurid;
3) õhusõidukite üldehitus;
4) lennu planeerimine ja sooritamine;
5) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
6) meteoroloogia;
7) navigatsioon;
8) aerodünaamika;
9) lennundusraadioside.
(5) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudühtsetele lennundusnõuetele (JAR-
FCL) vastava praktiliseinstrumentaallennukursuse ja tal peab olema lennatud vähemalt:
1)150 lennutundi kopteri kaptenina, millest vähemalt 50 tundimarsruutlendu kopteril või lennukil, millest
omakorda vähemalt10 tundi kopteril;
2) 30 tundi instrumentaallendu kopteril ja vähemalt kaks 50 km pikkustmarsruutlendu ning vähemalt
3 tundi lendu tegelikesinstrumentaallennu ilmastikutingimustes.
(6) Kopteripiloodi instrumentaallennupädevuse taotleja peabsooritama oskustesti ühtsete
lennundusnõuete (JAR-FCL 2) järgi.
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(7) Taotleja peab olema suuteline pidama instrumentaallennusvajalikku raadiosidet eesti ja inglise keeles
ning tundma sideskasutatavaid väljendeid ja lühendeid.
§ 102. Pädevuse kehtivus
Kopteripiloodi instrumentaallennu pädevus kehtib 12 kuud.
§ 103. Instrumentaallennu pädevusega kopteripiloodi õigused
Kopteri instrumentaallennu pädevusega piloodil on õigus juhtida kopterit instrumentaallennu
tingimustes.
§ 104. Pädevuse pikendamine
(1) Pädevuse pikendamiseks tuleb sooritada kontroll-lend.Lennuameti loal võib kontroll-lennu asendada
kontrolliga antudkopteritüübile vastaval simulaatoril.
(2) Kui kopteripiloodi instrumentaallennupädevus kehtibmitmemootorilisel kopteril, tuleb ka kontroll-
lend sooritadamitmemootorilisel kopteril.
 

21. peatükk
LENNUÕPETAJA PÄDEVUS (LENNUKID) ¿ FLIGHT

INSTRUCTOR RATING (AEROPLANE) ¿ FI(A)
 

§ 105. Lennuõppe (JAR-FCL 1) üldnõuded
(1) Lennuõpetust võib läbi viia isik, kellel on lennuõpetajapädevus või vastav volitus uutel lennukitel või
eritoodanguna valminudlennukitel lennukoolituse läbiviimiseks.
(2) Lennuõpetaja pädevuse taotleja peab olema vähemalt 18-aastanening enne koolituse algust peab ta
läbima kutsesobivustesti Lennuametipoolt volitatud psühholoogi juures.
(3) Lennuõpetajal peab olema koolitatava poolt taotletavagasamaväärne või kõrgema kategooria
lennundusluba ning pädevus koolituseläbiviimiseks, samuti õigus tegutseda kaptenina vastaval lennukil.
(4) Lennuki lennuõpetaja pädevuse taotleja peab sooritama lennuoskustesti ühtsete lennundusnõuete
(JAR-FCL 1) järgi.
(5) Lennuõpetaja pädevus kehtib 3 aastat.
§ 106. Lennuki lennuõpetaja
(1) Lennuõpetaja pädevuse taotleja peab olema lõpetanud Lennuametipoolt heakskiidetud ja
Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsetelelennundusnõuetele (JAR-FCL) vastava teoreetilise ja
praktiliselennuõpetaja koolituskursuse ja sooritama teoreetiliste teadmistekontrolli vastavalt
ametpiloodiloale (CPL(A)) esitatud nõuetele.
(2) Lennuõpetaja pädevuse taotlejal peab enne heakskiidetud koolituskursuse läbimist olema vähemalt:
1) 200 lennutundi, millest vähemalt 100 lennutundi lennuki kapteninajuhul, kui tal on liinipiloodi
(ATPL(A)) või ametpiloodi (CPL(A)) luba,või 150 lennutundi kaptenina juhul, kui tal on erapiloodi
(PPL(A))luba;
2) 30 lennutundi ühemootorilistel kolbmootoriga lennukitel, millestvähemalt 5 tundi peab olema lennatud
taotlusele eelneva 6 kuujooksul;
3) 10 tundi instrumentaallennu koolitust, millest kuni 5 tundi võibolla maapealset instrumentaalaega või
jäljendatudinstrumentaallennuaega;
4) 20 tundi marsruutlendu lennuki kaptenina, mille hulgas vähemalt üksmarsruutlend üldpikkusega
rohkem kui 540 km (300 meremiili(NM)) maandumisega kahel erineval lennuväljal.
(3) Lennuõpetaja pädevuse esmakordse saamise järel on lennuõpetajalõigus anda järgmist lennuõpetust
kogenud lennuõpetaja järelevalve all:
1) erapiloodi (PPL) koolitust;
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2) ühemootoriliste (SE) lennukite klassi- ja tüübipädevuse lennukoolitust;
3) öist lennuõpet, kui tal on öölennu pädevus.
(4) Pädevusele kehtestatud piirangud tühistatakse, kui lennuõpetajaon läbi viinud vähemalt 100
lennutunni ulatuses lennuõpet, juhendanud25 soololendu ja saanud soovituse teda juhendavalt
lennuõpetajalt.
(5) Lennuõpetajate kategooriad:
1) lennuõpetaja ¿ FI;
2) tüübipädevuse lennuõpetaja ¿ TRI;
3) klassipädevuse lennuõpetaja ¿ CRI;
4) instrumentaallennupädevuse lennuõpetaja ¿ IRI;
5) jäljendatud õppevahendite lennuõpetaja ¿ SFI.
(6) Tüübipädevuse lennuõpetaja (TRI) pädevuse taotlejal peab lisaks lõikes 1 toodule olema:
1) 15 lennutundi eelneva 12 kuu jooksul vastaval tüübil;
2) 500 lennutundi lennukipiloodina, millest 200 tundi on lennuõpet.
(7) IR pädevuse taotleja peab lisaks lõikes 1 toodule olema:
1) lennanud 200 tundi instrumentaallendu, millest kuni 50 tundi võib olla maapealset instrumentaallendu
simulaatoril;
2) läbinud 500 lennutundi lennuõpet.
(8) Lennuõpetajal on õigus anda järgmist koolitust:
1) erapiloodi loa ühemootorilise lennuki ja SE klassi- ja tüübipädevuse saamiseks;
2) ametpiloodi loa (CPL) saamiseks;
3) öist lennuõpet;
4) ühe piloodiga (SP) mitmemootorilise lennuki (ME) klassi- ja tüübipädevuse saamiseks;
5) instrumentaallennu- (IR-) pädevuse saamiseks;
6) lennuõpetaja (FI(A)) pädevuse saamiseks.
(9) Loa pikendamiseks peab olema täidetud vähemalt kaks alljärgnevast kolmest tingimusest:
1) kolme aasta jooksul läbi viidud 100 tundi lennuõpet, millestvähemalt 30 tundi pädevuse pikendamisele
eelneva 12 kuu jooksul,instrumentaallennu- (IR-) pädevuse puhul 10 tundi 30-stinstrumentaallennuõpet;
2) pikendamisele eelneva 12 kuu jooksul võetud osa lennuõpetaja täiendkoolituse seminarist;
3) sooritatud lennuoskuse tasemekontroll.
(10) Loa uuendamine
Loa uuendamiseks tuleb taotlejal osa võtta uuendamisele eelneva 12kuu jooksul lennuõpetajate
täiendkoolituse seminarist ja sooritadauuendamisele eelneva 12 kuu jooksul lennuõpetaja lennuoskustest
jalennuoskuse tasemekontroll.
§ 107. Klassipädevuse lennuõpetaja ühe piloodiga lennukitel
(1) Lennuõpetaja peab olema läbinud Lennuameti poolt heakskiidetudJAR-FCL 1 nõuetele vastava
klassipädevuse lennuõpetaja kursuse jasooritanud lennuõpetaja lennuoskustesti.
(2) Ühemootoriliste lennukite klassipädevuse õpetaja peab olemalennanud 300 lennutundi lennuki
kaptenina, sellest 30 tundikaptenina vastavat tüüpi või klassi lennukil eelneva 12 kuujooksul.
(3) Mitmemootoriliste lennukite klassipädevuse õpetaja peab olemalennanud 500 lennutundi
lennukipiloodina, sellest 30 tundikaptenina vastavat tüüpi või klassi lennukil eelneva 12 kuujooksul.
(4) Lennukipiloodi klassipädevuse lennuõpetajal on õigus kasutadaloaga kaasnevat pädevust ühe
piloodiga (SP) ühe- (SE) jamitmemootorilise lennuki (ME) piloodi klassi- ja tüübipädevuseõpetamiseks.
(5) Pädevus pikendatakse, kui taotleja on läbinud klassipädevuselennuõpetaja täiendkoolituse, või viinud
viimase 12 kuu jooksulläbi 10 tunni ulatuses lennuõpet.
(6) Pädevuse uuendamiseks tuleb läbida klassipädevuse lennuõpetaja täiendkoolitus ja sooritada
lennuoskustaseme kontroll.
§ 108. Instrumentaallennupädevuse õpetaja
(1) Instrumentaallennupädevuse õpetaja peab olema läbinud JAR-FCL 1nõuetele vastava
instrumentaallennupädevuse õpetaja kursuse, lennanud800 tundi instrumentaallendu, millest vähemalt
400 tundilennukitel, ja sooritanud lennuõpetaja lennuoskustesti.
(2) Lennuõpetajal on õigus kasutada loaga kaasnevat pädevust ainult instrumentaallennupädevuse
õpetamiseks.
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(3) Pädevuse pikendamiseks või uuendamiseks peab taotleja olema täitnud kaks kolmest tingimusest:
1) kolme aasta jooksul läbi viinud 100 tundi lennuõpet, millestvähemalt 30 tundi pikendamisele eelneva
12 kuu jooksul, millestomakorda 10 tundi peab olema instrumentaallennuõpet;
2) läbinud lennuõpetaja täiendkoolituse seminari;
3) sooritanud lennuoskuse tasemekontrolli.
(4) Pädevuse uuendamine toimub lõike 3 nõuete täitmisel.
§ 109. Lennuki jäljendatud õppevahendite lennuõpetaja
(1) Lennuki jäljendatud õppevahendite lennuõpetaja peab olemaläbinud Lennuameti poolt heakskiidetud
JAR-FCL 1 vastava kursuseja tal peab olema:
1) või olnud kutselise piloodi luba;
2) lennatud 1500 lennutundi mitme piloodiga lennukite kaptenina;
3) läbitud tüübipädevus kursuse simulaatorõpe vastaval lennukitüübil;
4) läbitud tüübipädevuse lennuõpetaja (TRI) kursus;
5) viidud läbi vähemalt 3 tundi lennuõpet vastaval tüübil tüübipädevuselennuõpetajana, lennuameti poolt
määratud tüübipädevuse lennuõpetajajärelevalve all;
6) sooritatud mitme piloodiga lennuki lennuoskuse tasemekontroll vastava tüübi simulaatoril eelneva
12 kuu jooksul;
7) lennatud vähemalt 3 arvestuslikku marsruutlendu vastavat tüüpi lennuki kabiinis eelneva 12 kuu
jooksul.
(2) Õiguste laiendamiseks teistele mitme piloodiga lennuki tüüpidele tuleb:
1) läbida lennuki tüübipädevuse kursuse simulaatorõpe vastaval tüübil;
2) viia läbi vähemalt 3 tundi lennuõpet tüübipädevuse lennuõpetajanavastaval tüübil Lennuameti poolt
määratud tüübipädevuse lennuõpetajajärelevalve all.
(3) Lennuki jäljendatud õppevahendite lennuõpetajal on õigus andalennuki tüübipädevuse
omandamiseks nõutud lennuõpet jäljendatudõppevahenditel ja meeskonna koostööks vajalikku õpet.
(4) Pädevuse pikendamiseks või uuendamiseks tuleb pikendamisele võiuuendamisele eelneva 12 kuu
jooksul läbi viia vähemalt üks 3-tunninelennuõpe vastavalt õhusõiduki tüübile.
§ 110. Tüübipädevuse lennuõpetaja
(1) Tüübipädevuse lennuõpetaja pädevuse taotleja peab olema läbinudLennuameti poolt heakskiidetud
JAR-FCL 1 vastava tüübipädevuselennuõpetaja kursuse, sooritanud lennuoskustesti ja tal peab olema:
1) lennatud 1500 tundi mitme piloodiga lennukitel;
2) lennatud 30 marsruutlendu kaptenina või teise piloodina vastaval tüübil viimase 12 kuu jooksul;
3) läbi viidud tüübipädevuse kursusel vähemalt 3 tundi lennuõpetvastaval lennukitüübil Lennuameti
poolt selleks otstarbeks määratudtüübipädevuse lennuõpetaja järelevalve all.
(2) Õiguste laiendamisel teistele mitme piloodiga lennukitüüpideletuleb läbida vastav tüübipädevuse
kursus ja sooritada viimase12 kuu jooksul 15 marsruutlendu.
(3) Lennuõpetajal on õigus anda mitme piloodiga lennukite tüübipädevuse ja meeskonna koostöö
koolitust.
(4) Pädevuse pikendamiseks tuleb viimase 12 kuu jooksul läbi viiavähemalt üks kolmetunnine
simulaatorõpe või vähemalt üks ühetunninelennuharjutus, mis koosneb vähemalt kahest stardist ja
kahestmaandumisest või läbida lennuki tüübipädevuse õpetaja täiendkoolitus.
(5) Pädevuse uuendamiseks tuleb läbida Lennuameti pooltheakskiidetud JAR-FCL 1
vastav tüübipädevuse lennuõpetaja kursus,lennata viimase 12 kuu jooksul 30 arvestuslikku
marsruutlendukaptenina või teise piloodina vastaval tüübil ja läbi viia vähemalt3 tundi lennuõpet
vastaval lennukitüübil Lennuameti poolt määratudtüübipädevuse lennuõpetaja (TRI) järelevalve all.
 

22. peatükk
KOPTERI LENNUÕPETAJA PÄDEVUS ¿ FLIGHT
INSTRUCTOR RATING (HELICOPTERS) ¿ FI(H)
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§ 111. Kopteri lennuõpetaja pädevuse ¿ Flight Instructor Rating(HelicopterFI(H)) ¿ taotlemine.
(1) Pädevusmärke taotleja erialane ettevalmistus peab vastamaÜhinenud Lennuametite (JAA) ühtsetele
lennundusnõuetele(JAR-FCL 2).
(2) Kopteri lennuõpetaja pädevused jagunevad ühtsete lennundusnõuete JAR-FCL 2 kohaselt:
1) kopteri lennuõpetaja ¿ Flight Instructor Rating(Helicopter) ¿ FI(H);
2) kopteri tüübipädevuse lennuõpetaja ¿ Type Rating Instructor(Helicopter) ¿ TRI(H);
3) kopteri instrumentaallennupädevuse õpetaja ¿ Instrument Rating Instructor(Helicopter) ¿ IRI(H);
4) kopterite treeningseadmete lennuõpetaja ¿ Synthetic Flight Instructor(Helicopter) ¿ SFI(H).
(3) Esmane pädevuse taotleja peab olema vähemalt 18-aastane ningenne koolituse algust peab ta läbima
kutsesobivustesti Lennuameti pooltvolitatud psühholoogi juures.
(4) Lennuõpetajal peab olema koolitatava poolt taotletavagasamaväärne või kõrgema kategooria
lennundusluba ning pädevus koolituseläbiviimiseks, samuti õigus tegutseda kopteri kaptenina.
(5) Kopteri lennuõpetaja pädevuse taotlejal peab olema vähemalt:
1) 300 lennutundi kopteritel, millest vähemalt 100 tundi on lennatudkopteri kaptenina juhul, kui taotlejal
on kopteri liinipiloodi luba võikopteri ametpiloodi luba, või 200 tundi kopteri kaptenina juhul,kui
taotlejal on kopteri erapiloodiluba;
2) 10 tundi instrumentaallennukoolitust, millest mitte rohkem kui5 tundi võib olla instrumentaalaega
maapealsel lennusimulaatoril;
3) 20 tundi marsruutlendu kopteri kaptenina;
4) sooritatud kontroll-lend koos kopteri lennuõpetaja pädevusegaisikuga mitte varem kui kuu aega enne
kursuste algust, samuti kopterilennuõpetaja soovitus kursustel osalemiseks.
(6) Taotleja peab lõpetama Lennuameti poolt tunnustatud koolitajajuures heakskiidetud programmi
alusel teooria- ja koolituslendudekursuse. Koolituslendude eesmärk on anda taotlejale vajalikke
oskusikopteri erapiloodi loa koolituslendude õpetamiseks. Koolituslendudemaht peab olema
vähemalt 30 tundi, millest vähemalt 25 tundilennuõpetajaga ning sellest omakorda mitte üle
5 tunnilennusimulaatoril. Koolituslendude hulka loetakse ka eksamilend.
(7) Kopteri lennuõpetaja pädevuse taotleja peab sooritama oskustesti ühtsete lennundusnõuete (JAR-
FCL 2) järgi.
(8) Kõrgema kategooria lennuõpetaja pädevuse taotlemisel onLennuametil õigus arvestada taotleja juba
olemasoleva pädevuse raamessaadud eelmist õpetamise kogemust.
§ 112. Kopteri lennuõpetaja õigused
(1) Kopteri lennuõpetajal on lubatud:
1) sooritadakoolituslende kopteri erapiloodiloa või tüübipädevuse taotlejaga ühepiloodiga lendamiseks
sertifitseeritud ja ühemootorilistel kopteritel,kui pädevuse omanik on viimase 12 kuu jooksul sooritanud
vähemalt15 tundi lende vastavat tüüpi kopteril;
2) sooritada öiseid koolituslende ja koolituslende kopteri ametpiloodiloa taotlejaga juhul, kui tal on kehtiv
kopteri ametpiloodi luba võikopteri liinipiloodi luba ning üldlennuaega kopteritel vähemalt500 tundi,
millest vähemalt 200 tundi lennuõpetajana;
3) sooritada koolituslende instrumentaallennu pädevusmärke taotlejagajuhul, kui tal on kopteri
instrumentaallennupädevus ja vähemalt200 tundi instrumentaallennuaega kopteritel, millest
kuni50 tundi võib olla sooritatud jäljendatudinstrumentaallennutingimustes simulaatoril ning läbitud
vähemalt5 lennutundi instrumentaallennuõpetaja koolitust kopteril võisimulaatoril ning sooritatud
lennuoskustest vastavalt JAR-FCL 2nõuetele;
4) sooritada tüübipädevuse koolituslende mitmemootorilise kopteritüübipädevuse taotlejaga juhul, kui
tal on vähemalt 50 lennutundiselle kopteri kaptenina ja läbitud vähemalt 5 tunni ulatusesvastavaid
koolituslende sama tüüpi kopteril või lennusimulaatoril;
5) sooritada koolituslende kopteri lennuõpetaja pädevuse taotlejagajuhul, kui tal on vähemalt 500 tundi
kopteri lennuõpetajana ningvastavasisuliseks tegevuseks Lennuameti luba.
(2) Pärast pädevuse esmakordset saamist võib kopteri lennuõpetajategutseda kogenud lennuõpetaja
juhendamisel, kuni ta on lennanud100 lennukoolitustundi ja on ise juhendanud vähemalt25 lennuõpilase
soololendu kopteril ning saab oma juhendajaltsoovituse nimetatud piirangu lõpetamiseks. Piirangu
kehtimise ajaltohib pädevuse omanik sooritada koolituslende kopteri erapiloodiloataotlejaga ja
tüübipädevuse taotlejaga ühe piloodiga lendamisekssertifitseeritud ja ühemootorilistel kopteritel, kuid ei
tohiiseseisvalt lubada kopteri lennuõpilast esimesele soololennule egaesimesele soolomarsruutlennule.
(3) Kopteri lennuõpetaja pädevus kehtib 3 aastat.
§ 113. Pädevuse pikendamine ja uuendamine
(1) Kopteri lennuõpetaja pädevuse pikendamiseks või uuendamisekspeab pädevuse omanik vastama
kahele kolmest allpooltoodud nõudest:
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1) tal peab olema vähemalt 100 tundi koolituslendu pädevuse kehtivuseajal, millest 30 tundi peab olema
lennatud viimase 12 kuu jooksulenne pädevuse kehtivusaja lõppu, sellest omakorda 10 tundi peabolema
instrumentaallennupädevuse koolitus juhul, kui on vaja uuendadatema instrumentaallennuõpetaja
pädevust;
2) ta peab 12 kuu jooksul enne pädevuse kehtivusaja lõppu osalema Lennuameti poolt tunnustatud
lennuõpetajate täiendkoolitusel;
3) ta on sooritanud lennuoskuste tasemekontrolli vastavalt JAR-FCL 2nõuetele 12 kuu jooksul enne
lennuõpetaja pädevuse kehtivusaja lõppu.
 

23. peatükk
ÜLIKERGLENNUKI LENNUÕPETAJA PÄDEVUS ¿ ULTRA-

LIGHT AEROPLANE FLIGHT INSTRUCTOR RATING ¿ FI UL (A)
 

§ 114. Ülikerglennuki lennuõpetaja pädevuse taotlemine
(1) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt heakskiidetudlennuõpetaja kursuse ning sooritanud
eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) õhusõiduki üldehitus, aerodünaamika;
3) lennu planeerimine ja teostamine, navigatsioon, meteoroloogia ja õhusõidukite käitamisprotseduurid;
4) lennuki käitamine ja hooldamine, lennukäsiraamat;
5) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
6) navigatsioon;
7) pedagoogika ja lennuõpetuse tehnika;
8) lennutegevuse organiseerimine;
9) lennundusraadioside.
(2) Taotlejal peab olema:
1) kehtiv ülikerglennuki piloodiluba ja reisijateveo õigus, mis on kehtinud vähemalt kaks aastat;
2) vähemalt 100 lennutundi üldlennuaega, neist vähemalt 70 lennutundi kaptenina ülikerglennukitel.
(3) Taotleja peab olema andnud vähemalt kahele ülikerglennukilenduriõpilasele esmaseks soololennuks
nõutavat lennukoolitust sellekskoolitusjuhi poolt määratud ülikerglennuki lennuõpetaja järelevalveall.
(4) Kui taotlejal on kehtiv purilennuki lennuõpetaja pädevus, siis peab tal olema:
1) vähemalt ühe aasta jooksul kehtiv ülikerglennuki piloodiluba;
2) sooritatud vähemalt 30 tundi lende ülikerglennuki kaptenina ja antudnõutavat esmase
soololennu koolitust vähemalt kahele ülikerglennukipiloodiõpilasele koolitusjuhi poolt määratud
ülikerglennukilennuõpetaja järelevalve all.
(5) Motopurilennuki lennuõpetaja või mootorlennuõpetaja pädevusegataotlejal peab olema
ülikerglennuki piloodiluba ja lennatud vähemalt15 lennutundi ülikerglennuki kaptenina.
(6) Pärast ülikerglennuki lennuõpetaja kursuse lõpetamist peabtaotleja sooritama Lennuameti poolt
määratud kontrollpiloodigakontroll-lennu ja sellega kaasneva testi.
§ 115. Ülikerglennuki lennuõpetaja õigused
(1) Ülikerglennuki lennuõpetajal on õigus anda ülikerglennukilennuõpetust vaid juhul, kui ta on
12 viimase kuu jooksul tegutsenudlennuõpetajana vähemalt viis tundi või kui ta on rahuldavalt
sooritanudkontroll-lennu, mille kohta kontrollpiloot on teinud sissekandeülikerglennuki lennuõpetaja
lennupäevikusse.
(2) Ülikerglennuki lennuõpetaja pädevuse omanikul on õigus andaülikerglennuki piloodiloa ja pädevuse
saamiseks nõutavat koolitust ningteha soololendaja järelevalvet.
§ 116. Pädevuse pikendamine ja uuendamine
(1) Ülikerglennuki lennuõpetaja pädevus kehtib kolm aastat kehtiva ülikerglennuki piloodiloa korral.
(2) Loa pikendamiseks või uuendamiseks peab taotleja esitama Lennuametile:
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1) taotluse;
2) tõendi terviseseisundi kohta;
3) tõendi viimase 12 kuu lennuõpetuskogemuste kohta.
(3) Pädevus pikendatakse või uuendatakse, kui taotleja on viimase12 kuu jooksul tegutsenud
ülikerglennuki lennuõpetajana vähemalt viistundi või esitab Lennuameti poolt selleks määratud
kontrollpiloodigasooritatud kontroll-lennu akti.
 

24. peatükk
PURILENNUKI LENNUÕPETAJA PÄDEVUS ¿ FLIGHT

INSTRUCTOR RATING FOR GLIDERS ¿ FI(G)
 

§ 117. Purilennuki lennuõpetaja pädevuse taotlemine
(1) Taotleja peab olema lõpetanud Lennuameti poolt tunnustatud lennuõpetaja kursuse ning sooritanud
eksamid järgmistes ainetes:
1) lennundusõigusaktid;
2) purilennundust ja purilennukite käitamist reguleerivad eeskirjad;
3) aerodünaamika, piloteerimistehnika ja purilennuki käitamispiirangud;
4) purilennuki konstruktsioon;
5) purilennuki mõõteriistad ja nende kasutamine pilvedes lendamisel;
6) purilennuki käitamine ja hooldamine;
7) meteoroloogia ning lennunduse ilmateenindus;
8) lennu planeerimine;
9) lennuõpetuse metoodika.
(2) Taotlejal peab olema:
1) kehtiv purilennuki piloodiluba vähemalt 2 aastat kehtinud õigusega reisijateveoks purilennukil;
2) vähemalt 100 purilennutundi, millest 70 tundi purilennuki kaptenina(eelnimetatud 100 tunnist
võib kõige rohkem 30 tundi olla lennatudmotopurilennukiga); juhul, kui taotlejal on mootorlennuki
lennuõpetajapädevus, siis piisab 50 tunnist, millest vähemalt 30 tundipurilennuki kaptenina.
(3) Taotleja peab olema välja koolitanud 2 purilennuõpilastvähemalt soololennu tasemeni Lennuameti
poolt selleks eraldiheakskiidetud purilennuõpetaja kontrolli all.
(4) Kontroll-lennul peab taotleja näitama Lennuameti poolt määratudkontrollpiloodile lennuõpetaja
pädevusele ettenähtud ulatusespiloteerimisoskust ning purilennuki piloteerimise õpetamisoskust niitava-
kui eriolukordades.
§ 118. Purilennuki lennuõpetaja õigused.
(1) Purilennuki lennuõpetajal on õigus anda lennuõpetustpurilennuki piloodiloa ning puksiirlennu,
reisijateveo ja pilvedeslennu(instrumentaallennu) pädevuste taotlejatele järgmistel tingimustel:
1) instrumentaallennu õpetamiseks peab tal olema pilvedes lendamisekogemus ja sooritatud vähemalt
10 tundi instrumentaallendu,sellest vähemalt 5 tundi purilennukil; kui taotlejal onmootorlennukipiloodi
instrumentaallennupädevus, siis piisab kolmesttunnist;
2) õpetuse andmiseks motopurilennukil peab õpetajal olemamotopurilennuki piloodi või õpetaja pädevus
ja vähemalt 10-tunnineinstrumentaallennu kogemus nimetatud pädevuse saamisele järgnenudperioodil;
3) õpetuses kasutatavas õhkutõusmise mooduse osas peab pädevuse omanikul olema vähemalt 20
õhkutõusmise kogemus.
(2) Purilennuki lennuõpetajal on õigus tegutseda piloodina või purilennuki kaptenina reisijateveol ning
tasulistel lendudel.
(3) Purilennuki lennuõpetaja pädevus kehtib kolm aastat kehtiva puri- või motopurilennuki piloodiloa
korral.
§ 119. Purilennuki lennuõpetaja pädevuse pikendamine ja uuendamine
Purilennuki lennuõpetaja pädevus pikendatakse või uuendatakse, kuitaotleja on sooritanud purilennuki
lennuõpetajana vähemalt2 lennutundi pikendamisele või uuendamisele eelnenud 12 kuujooksul ja
sooritanud § 105 lõikes 4 märgitud kontroll-lennu.
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25. peatükk
LENNUKI KONTROLLPILOOT ¿ FLIGHT EXAMINER (A) ¿ FE(A)

 
§ 120. Lennuki kontrollpiloot ¿ (Flight Examiner(Aeroplane) ¿ FE(A))
(1) Lennuki kontrollpiloot peab vastama JAR-FCL 1 nõuetele.
(2) Kontrollpiloodil peab olema kontrollitavaga vähemalt samaväärnevõi kõrgema kategooria luba ja
pädevus lennuoskustestide ja koolituseläbiviimiseks ning kontroll-lendude sooritamiseks.
(3) Kontrollpiloodil peab olema kontroll-lennu sooritamiseks õigus tegutseda antud lennuki kaptenina.
(4) Kontrollpiloodi volituse taotleja peab olema sooritanudlennuoskustesti JAR-FCL 1 nõuete kohaselt ja
omama teadmisi järgmistesvaldkondades:
1) kontroll-lennu sooritamise nõuded;
2) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
3) kontroll-lennu hindamise põhialused;
4) JAR-FCL ning teised asjaomased JAR-id ja ühtsed rakendusprotseduurid (JIP);
5) kvaliteedisüsteem vastavalt JAR-FCL-ile;
6) meeskonna koostöö.
(5) Lennuamet määrab ja volitab kontrollpiloote kuni kolmeks aastaks.
(6) Ühemootorilise lennuki visuaallendude (VFR) kontrollpiloodi volituse taotlejal peab olema:
1) ühemootorilise lennuki lennuõpetaja kehtiv pädevus;
2) vähemalt 1000 lennutundi lennuki piloodina, sellest vähemalt250 tundi lennuõpetajana, mis annab
õiguse lennuki erapiloodi(PPL(A)) oskuste kontrollimiseks;
3) vähemalt 2000 lennutundi lennuki piloodina, millest vähemalt250 tundi lennuõpetajana, mis annab
õiguse lennuki ametpiloodi(CPL(A)) oskuste kontrollimiseks;
4) Lennuameti poolt tunnustatud ühemootorilise lennuki kontrollpiloodi kursuse lõpetamist tõendav
tunnistus;
5) sooritatud oskustest JAR-FCL 1 järgi ühemootorilisel lennukil.
(7) Mitmemootorilisel lennukil VFR-lendude kontrollpiloodi volituse taotlejal peab olema:
1) mitmemootorilise lennuki lennuõpetaja kehtiv pädevus;
2) kehtiv instrumentaallennupädevus lendamiseks ühe- või mitmemootorilisel lennukil;
3) vähemalt 2000 lennutundi lennuki piloodina, sellest vähemalt 900tundi meeskonna kaptenina ja
vähemalt 250 tundi lennuõpetajana;
4) Lennuameti poolt tunnustatud mitmemootorilise lennuki kontrollpiloodi kursuse lõpetamist tõendav
tunnistus;
5) sooritatud oskustest JAR-FCL 1 järgi mitmemootorilisel lennukil.
(8) Lennuki kontrollpiloodil (FE(A)) on õigus sooritadakontroll-lende samaväärse või madalama
kategooria piloodile loa ningklassi- ja tüübipädevuste väljaandmiseks, uuendamiseks või
kehtivusajapikendamiseks.
(9) Kui kontrollpiloodil on JAR-FCL nõuetele vastav kvalifikatsioonja kogemus, võib ta
tegutseda kontrollpiloodina (FE(A)), lennukitüübipädevuse kontrollpiloodina (TRE(A)), lennuki
klassipädevusekontrollpiloodina (CRE(A)), lennuki instrumentaallennupädevusekontrollpiloodina
(IRE(A)) ning lennuõpetaja pädevuse kontrollpiloodina(FIE(A)).
§ 121. Volituse pikendamine ja uuendamine
Volituse pikendamiseks või uuendamiseks peab kontrollpilootvolituse kolmeaastase kehtivuse ajal
sooritama igal aastal vähemaltkaks lennuoskustesti või lennuoskuste tasemekontrolli. Üks 12 kuujooksul
enne volituse kehtivuse lõppemist tehtav oskustest võikontroll-lend peab toimuma Lennuameti poolt
määratud inspektori võiselleks volitatud kontrollpiloodi juhendamisel.
§ 122. Lennukitüübi kontrollpiloodi ¿ Type Rating Examiner(Aeroplane) ¿ TRE(A) volituse taotlemine
(1) Taotleja erialane ettevalmistus peab vastama JAR-FCL 1 nõuetele.
(2) Taotlejal peab olema
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1) kehtiv liinipiloodi luba (ATPL) ja õigus tegutseda antud tüüpi lennuki kaptenina;
2) vähemalt 1500 lennutundi piloodina kahe või enama meeskonnaliikmegalendamiseks sertifitseeritud
lennukitel, millest vähemalt500 tundi kaptenina;
3) lennuki tüübipädevuse lennuõpetaja (TRI(A)) pädevus.
(3) Taotlejal peavad olema teadmised järgmistes valdkondades:
1) kontroll-lennu sooritamise nõuded;
2) inimfaktor ja sellest tulenevad piirangud;
3) kontroll-lennu hindamise põhialused;
4) JAR-FCL ning teised asjaomased JAR-id ja ühtsed rakendusprotseduurid (JIP);
5) kvaliteedisüsteem vastavalt JAR-FCL-ile;
6) meeskonna koostöö.
(4) Lennukitüübi kontrollpiloodi volituse taotleja peab sooritama lennuoskustesti JAR-FCL 1 järgi.
(5) Lennuamet volitab ja määrab lennukitüübi kontrollpiloote (TRE(A)) kuni kolmeks aastaks.
(6) Volituse pikendamiseks peab lennuki tüübipädevusekontrollpiloot (TRE(A)) volituse kolmeaastase
kehtivusaja jooksulsooritama vähemalt kaks oskustesti või lennuoskuse tasemekontrolliüheaastaste
vaheaegadega. Üks 12 kuu jooksul enne volitusekehtivuse lõppu sooritatav lennuoskustest või
lennuoskusetasemekontroll peab toimuma Lennuameti poolt määratud inspektori võiselleks volitatud
kontrollpiloodi juhendamisel.
(7) Lennukitüübi kontrollpiloodil (TRE(A)) on õigus tehakontroll-lende taotlejale tüübipädevuse
ja instrumentaallennupädevusteomistamiseks kahe või enama meeskonnaliikmega
lendamisekssertifitseeritud lennukitel ning liinipiloodiloa (ATPL) saamiseks.
§ 123. Lennukipiloodi klassipädevuse kontrollpiloot
(1) Lennuki klassipädevuse kontrollpiloodil peab olema vähemaltametpiloodi luba ja lennatud vähemalt
500 tundi piloodina.
(2) Lennuki klassipädevuse kontrollpiloot omab õigustlennuoskustesti ja lennuoskuse tasemekontrolli
läbiviimiseksametpiloodiloa ja instrumentaallennupädevuse saamiseks.
§ 124. Lennuki instrumentaallennupädevuse kontrollpiloot ¿ Instrument Rating Examiner
Aeroplane¿ IRE(A)
(1) Instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodi erialane ettevalmistus peab vastama JAR-FCL 1
nõuetele.
(2) Ühemootorilisel lennukil instrumentaallendude kontrollpiloodi volituse taotlejal peab olema:
1) kehtiv ühemootorilise lennuki instrumentaallennu õpetaja pädevus;
2) vähemalt 2000 lennutundi lennuki piloodina, sellest vähemalt 450lennutundi
instrumentaallennutingimustes ja 250 tundiinstrumentaallennuaega lennuõpetajana;
3) Lennuameti poolt tunnustatud kontrollpiloodi kursuse lõpetamist tõendav tunnistus;
4) sooritatud kontroll-lend ühemootorilisel lennukil Lennuameti poolt volitatud kontrollpiloodiga.
(3) Taotleja peab kontroll-lennu ajal instrumentaallennutingimustesühemootorilisel lennukil
olema võimeline tegutsema nii tava- kuieriolukordades lennuõpetajana, kontrollpiloodina ning
piloodinavastavalt JAR-FCL nõuetele.
(4) Kontrollpiloodi volituse taotlejal instrumentaallendudes mitmemootorilisel lennukil peab olema:
1) kehtiv mitmemootorilise lennuki instrumentaallennu õpetaja pädevus;
2) vähemalt 2000 lennutundi piloodina, mille hulgas vähemalt 900 tundilennuki kaptenina
ja 450 lennutundi instrumentaallennu (IFR)tingimustes, millest omakorda 250 tundi
instrumentaallennuaegalennuõpetajana;
3) Lennuameti poolt tunnustatud kontrollpiloodi kursuse (või mõne muuLennuameti poolt tunnustatud
vastava koolituse) lõpetamist tõendavtunnistus;
4) sooritatud kontroll-lend mitmemootorilisel lennukil Lennuameti poolt volitatud kontrollpiloodiga.
(5) Taotleja peab kontroll-lennu ajal instrumentaallennutingimustes mitmemootorilisel lennukil olema
võimeline tegutsema niitava- kui eriolukordades lennuõpetajana, kontrollpiloodina ja piloodinavastavalt
JAR-FCL nõuetele.
(6) Lennuki instrumentaallennupädevuse kontrollpiloodil on õigussooritada kontroll-lende
instrumentaallennupädevuse taotlejale esmasepädevuse saamiseks või selle uuendamiseks vastavalt oma
pädevusele kasühe- või mitmemootorilisel lennukil.
(7) Instrumentaallennu pädevuse kontrollpiloodi volitus kehtib kolm aastat.
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(8) Volituse pikendamiseks peab instrumentaallennu pädevusekontrollpiloot volituse kehtivuse ajal
sooritama vähemalt kaksoskustesti või kontroll-lendu üheaastaste vaheaegadega, kusjuures üks12 kuu
jooksul enne pädevuse kehtivuse lõppu tehtav oskustest võikontroll-lend toimub Lennuameti poolt
määratud inspektori või volitatudkontrollpiloodi juhendamisel.
§ 125. Lennuõpetaja pädevuse kontrollpiloot (FIE(A))
(1) Lennuõpetaja pädevuse kontrollpiloot peab olema lennanudvähemalt 2000 lennutundi lennuki
piloodina, sealhulgas viinud läbi100 tundi lennuõpet.
(2) Lennuõpetaja pädevuse kontrollpiloot omab õigustlennuoskustesti ja lennuoskuse tasemekontrolli
läbiviimiseksliinipiloodiloa ja tüübipädevuse saamiseks kahe või enamameeskonnaliikmega lendamiseks
sertifitseeritud lennukitel ninglennuõpetaja pädevuse saamiseks ja uuendamiseks.
 

26. peatükk
KOPTERI KONTROLLPILOOT¿ FLIGHT EXAMINER (HELICOPTER) ¿ FE(H)

 
§ 126. Kopteri kontrollpiloodi ¿ Flight Examiner(Helicopter) ¿ FE(H), volituse taotlemine
(1) Volituse taotlemine toimub vastavalt Ühinenud Lennuametite (JAA) ühtsetele lennundusnõuetele
JAR-FCL 2.
(2) Kopteri kontrollpiloodil (FE(H)) on õigus läbi viialennuoskusteste ja lennuoskuse tasemekontrolle
samaväärse või madalamakategooria piloodile loa ning tüübipädevuste väljaandmiseks,uuendamiseks või
kehtivusaja pikendamiseks.
(3) Kui kontrollpiloodil on JAR-FCL nõuetele vastav kvalifikatsioonja kogemus, võib ta
tegutseda kopteri kontrollpiloodina (FE(H)),kopteri tüübipädevuse kontrollpiloodina (TRE(H)),
kopteriinstrumentaallennupädevuse kontrollpiloodina (IRE(H)) või kopterilennuõpetaja pädevuse
kontrollpiloodina (FIE(H)).
(4) Kopteri kontrollpiloodi (FE(H)) pädevus kehtib kolm aastat.
§ 127. Volituse pikendamine
(1) Volituse pikendamiseks peab kontrollpiloot volitusekolmeaastase kehtivuse ajal sooritama igal aastal
vähemalt kakslennuoskustesti või lennuoskuste tasemekontrolli. Üks 12 kuujooksul enne pädevuse
kehtivuse lõppemist tehtav oskustest võikontroll-lend peab toimuma Lennuameti poolt määratud
inspektori võiselleks volitatud kontrollpiloodi juhendamisel.
(2) Kopteri kontrollpiloodid jagunevad:
1) kopteri kontrollpiloot ¿ Flight Examiner(Helicopter) ¿ FE(H);
2) kopteri tüübipädevuse kontrollpiloot ¿ Type Rating Examiner(Helicopter) ¿ TRE(H);
3) kopteri instrumentaallennupädevuse kontrollpiloot ¿ Instrument Rating Examiner (Helicopter)
¿ IRE(H);
4) kopteri lennuõpetaja kontrollpiloot ¿ Flight Instructor Examiner¿ FIE(H);
5) kopteri jäljendatud õppevahendite kontrollpiloot SFE(H).
(3) Kopteri kontrollpiloodil peab olema kontrollitavaga vähemaltsamaväärne või kõrgema kategooria
luba ning pädevus oskustestide jakoolituse läbiviimiseks ning kontroll-lendude sooritamiseks.
(4) Kopteri kontrollpiloodil peab antud kopteril lennuoskustestivõi lennuoskuste tasemekontrolli
sooritamiseks olema õigus tegutsedakaptenina ning vähemalt kopteri ametpiloodiluba.
(5) Kopteri kontrollpiloodi pädevuse taotleja peab sooritama oskustesti ühtsete lennundusnõuete (JAR-
FCL 2) järgi.
§ 128. Kopteri kontrollpiloodi õigused.
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(1) Kopteri kontrollpiloodil on õigus sooritada õppelende,lennuoskusteste või lennuoskuste
tasemekontrolle samaväärse võimadalama kategooria piloodile lennundusloa ja tüübipädevuste
saamiseks,loa uuendamiseks või selle kehtivusaja pikendamiseks.
(2) Kopteri kontrollpiloot võib sooritada oma pädevusele vastavaid järgmisi kontroll-lende:
1) lennuoskustestid kopteri erapiloodiloa saamiseks koos vastavatetüübipädevustega juhul, kui
kontrollpiloodil on vähemalt1000 lennutundi kopteritel, millest vähemalt 250 tundilennuõpetajana
kopteritel;
2) lennuoskustestid kopteri ametpiloodiloa saamiseks koos vastavatetüübipädevustega juhul, kui
kontrollpiloodil on vähemalt2000 lennutundi kopteritel, millest vähemalt 250 tundilennuõpetajana
kopteril.
(3) Kopteri kontrollpiloodi volitus kehtib kolm aastat.
§ 129. Volituse pikendamine ja uuendamine
Volituse pikendamiseks või uuendamiseks peab kopteri kontrollpilootvolituse kehtivuse ajal sooritama
igal aastal vähemalt kakslennuoskustesti või lennuoskuste tasemekontrolli, neist vähemalt üks12 kuud
enne pädevuse kehtivuse lõppu tehtav lennuoskustest peabtoimuma Lennuameti poolt määratud
inspektori või selleks volitatudkontrollpiloodi juhendamisel.
 

27. peatükk
PURILENNUKI KONTROLLPILOOT ¿ FLIGHT EXAMINER (GLIDER) ¿ FE(G)

 
§ 130. Purilennuki kontrollpiloodi volituse taotlemine
(1) Taotlejal peab olema purilennuki piloodiluba ja vähemalt 2 aastat kehtinud purilennuki lennuõpetaja
pädevus ning:
1) vähemalt 200 lennutundi purilennukil;
2) ta peab olema õpetanud vähemalt 5 purilennuõpilast kuni soololennunining kaks õpilast kuni
purilenduri piloodiloa saamiseni;
3) sooritanud kontroll-lennu Lennuameti poolt määratud inspektoriga kontrollpiloodi koolituse
saamiseks.
(2) Taotleja peab kontroll-lennul näitama oma teadmisi ning oskustõpetada õpilast vastavalt nõutavale
tasemele nii tava- kuieriolukordades.
§ 131. Purilennuki kontrollpiloodi õigused
(1) Purilennuki kontrollpiloodil on õigus sooritada omalennundusloale märgitud või sellest madalama
kategooria kontroll-lendutaotlejale pädevuse andmiseks või uuendamiseks.
(2) Purilennuki kontrollpiloodi volitus kehtib kuni kolm aastat.
 

28. peatükk
LENNUNDUSSPETSIALISTIDE KOOLITUSE JA EKSAMITE SOORITAMISE KORD

 
§ 132. Üldsätted
(1) Käesolev määrus reguleerib koolitust, mis on seotudtsiviillennunduses mootorõhusõidukite
kasutamiseks vajalikukvalifikatsiooni saavutamisega.
(2) Lõikes 1 märgitud koolitus peab olema Lennuameti poolttunnustatud sertifikaadi väljastamise näol.
Tunnustamise eelduseks onnõuetele vastava koolitusorganisatsiooni ja -vahendite, koolitajateametialaste
oskuste, koolituse taseme ja ulatuse piisavus.
(3) Tunnustamisel võetakse arvesse planeeritava koolituse vajadus ja otstarbekus.
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§ 133. Koolitusorganisatsioonid
(1) Koolitaja (lennuklubi, -kool), kes pakub ainult erapiloodi,purilennuki või motopurilennuki pilootide
koolitust peab ennastLennuametis vaid registreerima. Koolitus loetakse registreerituks seni,kuni koolitaja
pole informeerinud Lennuametit erapiloodiloa koolituselõpetamisest või seni, kuni Lennuamet teeb
kindlaks, et koolitust eiviida läbi ohutult ja/või see ei vasta lennuohutusnõuetele. Mõlemalviimatimainitud
juhul tühistatakse registreeritud koolitusõigus.Lennuametile tuleb teatada kõikidest muudatustest
erapiloodiloakoolituse registreerimistaotlusel esitatud andmetes.
(2) Lennukoolitusorganisatsioon (samad nõuded kehtivad katüübipädevuse koolitusorganisatsiooni
kohta) pakub kutselise jaerapiloodi ning ka pädevuskoolitust. Lennukoolitusorganisatsioonitunnustuse
saamiseks tuleb Lennuametile esitada käitamiskäsiraamat jakoolituskäsiraamat, andmed rahaliste
vahendite olemasoluststandarditele vastava koolituse läbiviimiseks, andmedkvaliteedisüsteemi,
juhtimisstruktuuri ja personali kvalifikatsiooni,andmete säilitamise korra kohta ja koolitusprogramm.
Osaliselt võibkoolitust läbi viia väljaspool Eestit. Lennukoolitusorganisatsioon peabvastama JAR-FCL 1
nõuetele, pardainseneride koolituseksJAR-FCL 4 nõuetele.
(3) Lennundustehnilise personali koolitusorganisatsioon pakubJAR-66 õppekava järgi
läbiviidavaid tunnustatud baaskursusi või nendeosasid, tunnustatud õhusõiduki tüübi- ja
tööoperatsioonikoolituskursusi, eksamite läbiviimist Lennuameti nimel, kaasa arvatudLennuameti
taotlusel õpilaste eksamineerimist, kes on läbinudbaaskoolituse või õhusõiduki tüübikoolituse kursuse
koolitusasutuses,mis ei ole JAR-147 kohaselt sertifitseeritud. Lennuamet väljastablennundustehnilise
personali koolitusorganisatsioonile sertifikaadi,kui koolitusorganisatsioon vastab JAR-147 nõuetele.
§ 134. Koolitusorganisatsioon, koolitajate pädevus ja kohustused
(1) Koolitusorganisatsioonis peab olema kogu koolitusprotsessi eestvastutav isik ¿ koolitusjuht,
lennukoolituse eest vastutav isik ¿vanem-lennuõpetaja, ja koolitusprotsessis kasutatavate õhusõidukite
jamuu inventari hoolduse ning lennukõlblikkuse eest vastutav isik ¿hooldustööde juhataja. See nõue ei
välista ühe ja sama isiku töötamistmitmel ametikohal, kui sellega ei kaasne koolitustaseme langust.
(2) Koolitaja peab pidama päevikut teoreetiliste õppeainete kohta.Päevikus peavad olema andmed
õppetundide läbiviimise päeva, aja,õppeaine teema, õpetaja ja tunnist osavõtnud õpilaste kohta.
Päevikuttuleb säilitada vähemalt kolm aastat pärast koolituse lõpetamist.
(3) Koolituse lõppedes väljastab koolitaja õpilasele tõendi(lõputunnistuse), kuhu on märgitud
õppetundide arv, saadud hindedainete kaupa ja keskmine hinne. Iga õppeaine kohta tuleb
märkidasooritatud eksamite kuupäevad. Lisaks sellele märgitakse õppe- jasoololendude ning
lennutundide arv.
§ 135. Koolitusprotsessis kasutatavad lennuväljad (kopteriväljakud)
(1) Lennukoolitus peab toimuma Lennuameti poolt sertifitseeritudlennuväljal (kopteriväljakul), kui
koolituse eesmärgi saavutamine einõua mõne muu koha kasutamist (näiteks marsruutlennud või
vesilennukigasooritatav väljaõpe). Lennuväljal või kopteriväljakul peavad olemasobivad ruumid
lennutegevuseks vajalike vahendite hoidmiseks jalennukoolitusega kaasneva tegevuse läbiviimiseks.
(2) Lennukoolituse käigus tuleb silmas pidada, et lennuväljal(kopteriväljakul) peab olema piisaval
tasemel organiseeritudtuletõrje-, pääste- ja kiirabiteenistus.
(3) Lisaks eeltoodule peab vesilennukoolituse korral päästetööde läbiviimiseks olema kohal sobiv
veesõiduk.
§ 136. Teoreetiliste õppeainete õpetamiseks vajalikud ruumid ja õppevahendid
(1) Koolitajal peavad olema õppeprotsessi läbiviimiseks vajalikudklassid. Teoreetiliste ainete õpetamiseks
peab olema vähemalt üksklass, mis oleks varustatud vajalike õppevahenditega.
(2) Koolitaja peab kooskõlastama Lennuametiga igal erijuhul,milliseid ruume, õppe-, vaatlus- ja
harjutusvahendeid kasutatakseõppeprotsessis. Õppevahendite kvaliteet ja kogus peavad olemavastavuses
seatud koolituseesmärgiga.
(3) Lõikes 1 nimetatud klassis peavad kogu koolitusprotsessijooksul õpilaste käsutuses olema
lennundusseadus, lennureeglid,lennunduseeskirjad ja -teated.
(4) Koolituse alguses antakse igale õpilasele kirjalik õppeprogramm.
§ 137. Koolituskursused
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Kursused kutselise piloodi loa ja instrumentaallennupädevuse saamiseks:
1) liinipiloodi tervikkursus;
2) ametpiloodi ja instrumentaallennupädevuse tervikkursus;
3) ametpiloodi tervikkursus;
4) ametpiloodi moodulkursus;
5) instrumentaallennupädevuse moodulkursus;
6) koolituskursus tüübi- või klassipädevuse saamiseks;
7) meeskonna koostöö koolitus (MCC ¿ Multi-Crew Co-operation).
§ 138. Teooriatundmise nõuded kutselise piloodi lubade jainstrumentaallennupädevuse taotlemiseks ning
teooriaeksami läbiviimisekord
(1) Kutselise piloodiloa või instrumentaallennupädevuse taotlejapeab näitama sellist teadmiste taset, mis
vastab nende lubade japädevustega kaasnevatele õigustele.
(2) Lennuki liinipiloodiloa (ATPL(A)) taotleja peab näitamaomandatavatele õigustele küllaldast
teadmiste taset järgmistes ainetes:lennundusõigus, üldteadmised lennukitest, lennu planeerimine
jaõhusõiduki tehnilised võimalused, inimfaktor ja sellest tulenevadpiirangud, meteoroloogia,
navigatsioon, käitamisprotseduurid,aerodünaamika alused, side. Ainete eksamitöödeks jagunemise
jaküsimustele vastamiseks lubatud aja suhtes lepitakse kokkuLennuametiga.
(3) Lennuki ametpiloodiloa (CPL(A)) taotleja peab näitama loagakaasnevate õiguste jaoks küllaldast
teadmiste taset järgmistes ainetes:lennundusõigus, üldteadmised lennukitest, lennu planeerimine
jaõhusõiduki tehnilised võimalused, inimfaktor ja sellest tulenevadpiirangud, meteoroloogia,
navigatsioon, käitamisprotseduurid,aeronavigatsiooni alused, side. Ainete eksamitöödeks jagamise
jaküsimustele vastamiseks lubatud aja suhtes lepitakse kokkuLennuametiga.
(4) Lennuki instrumentaallennupädevuse (IR(A)) taotleja peabnäitama kaasnevate õiguste jaoks
küllaldast teadmiste taset järgmistesainetes: lennundusõigus, üldteadmised lennukitest, lennu
planeerimineja õhusõiduki tehnilised võimalused, inimfaktor ja sellest tulenevadpiirangud,
meteoroloogia, navigatsioon, käitamisprotseduurid,aeronavigatsiooni alused, side. Ainete eksamitöödeks
jagamise jaküsimustele vastamiseks lubatud aja suhtes lepitakse kokkuLennuametiga.
(5) Erapiloodi (PPL(A)) taotleja peab näitama loaga kaasnevateõiguste jaoks küllaldast teadmiste
taset järgmistes ainetes:lennundusseadus ja lennujuhtimisprotseduurid; õhusõiduki üldehitus;lennu
planeerimine ja teostamine; inimvõimed ja sellest tulenevadpiirangud; meteoroloogia; navigatsioon;
käitamisprotseduurid; lennupõhimõtted; raadioside.
(6) Eksamid peavad olema sooritatud 12 kuu jooksul.
(7) Eksamitel kasutatakse JAA eksamiküsimuste keskpangas (Central Question Bank) hoitavaid küsimusi,
mille hulgast Lennuamet võib oma äranägemise järgi valida.
§ 139. Eksamite läbiviimise kord
(1) Loa või instrumentaallennupädevuse eksam koosneb eraldieksamitest kõigis loetletud ainetes.
Lennuamet võib lubadaliinipiloodiloa taotlejal, kes soovib sooritada eksamit kõikidesainetes, jaotada
nõutud eksamitööd kahte osasse. Need kaks osa loetakseüheks eksamiks. Sellisel juhul määrab
Lennuamet kindlaks, millisedained kumbagi osasse jäävad ning kui suur vahe võib kahe osasooritamise
vahel olla.
(2) Eksamid sooritatakse Lennuametile eesti või inglise keeles.Lennuamet peab taotlejat informeerima,
mis keeles eksam läbi viiakse.
(3) Kui eksami vastus nõuab arvutusi või graafilist kujutamist,siis määrab vormistamise korra
kindlaks Lennuamet. Lennundusraadiosideeksam võidakse läbi viia teistest eksamitest eraldi, nii nagu
otsustabLennuamet. Taotleja, kes on eelnevalt sooritanud kas VFR või IFRlennundusraadiosideeksamid,
ei pea neid uuesti sooritama.
(4) Suulisi eksameid ei tohi läbi viia arvutil põhinevate või kirjalike eksamite asemel.
(5) Lennuamet võimaldab taotlejal küsimustele vastamiseks kasutadavajalikke tabeleid, kaarte
ja andmekogumikke. Lennuamet peabeksaminandile võimaldama ka neljafunktsioonilise mäluga
kalkulaatori.Taotleja ei tohi kasutada teisi arvutusvahendeid või mäluga vahendeid.
(6) Enne eksami algust tuvastatakse taotleja isik.
(7) Eksamitööde sisu peab jääma konfidentsiaalseks.
(8) Lennundusloa taotleja kohustused:
1) taotleja peab sooritama kõik vajalikud eksamid ühes ja samas riigis;
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2) taotleja esitab Lennuametile vastuvõetava kirjaliku tõendi sellekohta, et on valmistunud nõuetega
kooskõlas läbiviidavaks eksamiks;
3) juhul, kui Lennuamet leiab eksami käigus, et taotleja ei täidaettenähtud eksamiprotseduure, siis
peetakse seda eksamiebaõnnestumiseks kas selles konkreetses aine osas või siis kogueksamis.
§ 140. Normid eksami edukaks sooritamiseks
(1) Eksamitöö loetakse sooritatuks, kui taotleja on saanudeksamitöö võimalikust punktide arvust
vähemalt 75%. Negatiivsetevastuste kohta arvestust ei peeta.
(2) Eksam loetakse osaliselt sooritatuks juhul, kui taotleja onedukalt sooritanud vähemalt 50%
kogu eksami eksamitöödest. Juhul, kuiesmakordne eksam tehakse kahes osa, siis otsustatakse
kahekokkuliidetud tulemuse põhjal, kas eksam on osaliselt sooritatud võimitte.
(3) Osaliselt sooritatud eksami tulemusega taotlejal tuleb tehakõik seni tegemata eksamitööd.
Korduseksamit pole lubatud jagada kahteossa. Taotlejal, kellel on kolm korda järjest eksami
sooritamineebaõnnestunud, tuleb eksamit uuesti alustada nii, nagu see oleksesmakordne katse. Enne
korduseksamit tuleb taotlejal läbi tehaLennuameti poolt määratud täiendav koolitus.
(4) Vastavalt kõikidele JAR-is sätestatud tingimustele loetaksetaotleja poolt tehtud
piloodiloa või pädevuse teooriaeksam edukaltsooritatuks siis, kui ametpiloodiloa (CPL(A))
jainstrumentaallennupädevuse (IR(A)) taotlejad on 12 kuu jooksulning liinipiloodiloa (ATPL(A)) taotleja
18 kuu jooksul saanudpositiivse tulemuse kõikides nõutud ainetes, kusjuures aega hakataksearvestama
selle kalendrikuu lõpust, mil taotleja tegi esimese eksami.
(5) Taotlejalt, kellel pole eelnevas lõikes kehtestatud aja jooksulõnnestunud edukalt sooritada
kõiki ettenähtud eksameid või JAR-FCLalusel lubatud väiksemat arvu eksamitöid, nõutakse
korduseksamitegemist nii, nagu see oleks esmakordne eksam.
§ 141. Eksamitulemuste kehtivus
(1) Erapiloodiloa PPL eksamite kehtivus on 24 kuud.
(2) Ametpiloodiloa (CPL(A)) ja instrumentaallennupädevuse (IR(A))saamiseks sooritatud teooriaeksam
on kehtiv 36 kuud, alateskuupäevast, kui taotleja sai eksamil esimese positiivse tulemuse võiosaliselt
sooritatud tulemuse.
(3) Liinipiloodiloa (ATPL(A)) sooritatud teooriaeksam kehtib 7aastat alates instrumentaallennupädevuse
(IR(A)) viimasestkehtivuskuupäevast, mis on kantud ametpiloodiloale (CPL(A)).
(4) Pardainseneri (F/E) sooritatud liinipiloodiloa (ATPL(A))teooriaeksam kehtib 7 aastat alates loale
kantud tüübipädevuseviimasest kehtivuskuupäevast.
§ 142. Erinõuded ja järelevalve
(1) Lennuameti poolt määratud isikul on õigus kontrollida ja teostada järelevalvet koolitusprotsessi
käigus.
(2) Koolitaja peab iga õppetsükli alguses esitama Lennuametile õpilaste nimekirja koos passiandmete ja
aadressidega.
(3) Koolitaja peab iga aasta jaanuariks esitama Lennuametile andmedaasta jooksul koolituse saanud
õpilaste kohta. Lisaks võib Lennuametnõuda vahepealseid andmeid koolitatavate kohta.
(4) Koolitust puudutavaid õppeprogramme, dokumentatsiooni,kirjalike katsete küsimusi ja vastuseid
tuleb säilitada kolm aastathetkest, mil õpilane lõpetas kursuse. Vajadusel tuleb see materjalesitada
Lennuametile.
(5) Lennul, mida teostatakse vastavalt koolitusprogrammile, ei tohi samal ajal olla mingit muud ärilist
eesmärki.
§ 143. Pilootide algkoolituse nõuded
(1) Algkoolitusega kaasnevat lennukoolitust võib teostada ainult maaõhusõidukitega.
(2) Algkoolitusega kaasnevate lendude ajal peavad pilootide õlavööd olema kinnitatud.

Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja ... Leht 45 / 47



(3) Algkoolitust peab kuni soololendude sooritamiseni andma üks jasama lennuõpetaja. Erandeid võib
lubada Lennuamet, kui õpetaja vahetuson põhjendatud.
(4) Algkoolitusega kaasnevad teoreetilised õppeained tuleb esitadaühtse kursusena. Teoreetiliste
õppeainete õpetajaid peab olema vähemaltkolm ja nendest igaüks võib õpetada maksimaalselt nelja
õppeainet.
(5) Koolituse algul tuleb iga õpilase kasutusse andalennundusseadus, lennureeglid ja teda puudutavad
lennunduseeskirjad.Lisaks teooriaõpetusele tuleb õpilastele jagada piisaval määralkirjalikke
õppematerjale, et oleks võimalik korrata õpitut ja täiendadaennast iseõppimise teel.
(6) Koolitajal peab olema kasutada liikuvate juhiste ja juhtpindadega varustatud õhusõiduki mudel.
(7) Koolitaja kasutuses peab olema piisaval arvul õhusõidukeid javaruõhusõiduk. Kui õhusõidukid ei ole
koolitaja omandis, tulebLennuametile esitada kirjalik leping õhusõidukite kasutamisekskoolituse käigus.
(8) Alglennukoolituse ajal marsruutlendudel, kui lennuõpetaja onõhusõiduki kapteniks, võivad
tema nõusolekul õhusõidukis lisakspiloteerivale õpilasele olla ka teised sama õpetaja õpilased. Sel
juhularvestatakse lennuaeg õpilasele, kes piloteerib.
(9) Lennuõpetajal ei ole õigust lubada õpilasele soololende enne,kui lennuoskustesti alusel pole seda luba
kinnitanud Lennuameti pooltvolitatud kontrollpiloot.
(10) Kui õpilane sooritab soololendu, peab lennuõpetaja või tedaasendav lennuõpetaja olema
koolituskohas jälgimaks lendu maalt. Maaltlendu jälgival lennuõpetajal võib üheaegselt õhus olla
maksimaalseltkolm jälgitavat õpilast.
(11) Alglennukoolitusega kaasneva piloodiloa või pädevusmärkesaamiseks vajalikku lennuoskustesti ei
tohi läbi viia koolitajagatöösuhetes olev kontrollpiloot.
(12) Alglennukoolituse käigus tuleb täita järgmisi piiranguid:
1) Õpilane võib koolitusprogrammis olevaid lende sooritada 24 tunnijooksul maksimaalselt 1,5 tundi, mis
võib olla jaotatud kolmeks30-minutiliseks või kaheks 45-minutiliseks lennuks. Lisaks sellele võibsooritada
lühiajalisi lende ühelt lennuplatsilt teisele. Sellisel juhulei tohi ööpäevane lennuaeg ületada kahte tundi.
Eespool toodud piirangei kehti koolitusprogrammis olevate marsruutlendude kohta.
2) Lennuharjutuste vahel peab õpilasel olema vähemalt ühe tunni pikkune puhkeaeg.
§ 144. Lennujuhi ja lennuvälja lennuinformaatori koolitus
(1) Lennujuhi ja lennuvälja lennuinformaatori koolitus toimubkooskõlas 1944. a Chicago rahvusvahelise
tsiviillennundusekonventsiooni lisaga 1.
(2) Lennujuhtimise või lennuvälja lennuinfoteenindusekoolitusorganisatsioon peab omama Lennuameti
tunnustust koolituseläbiviimiseks. Tunnustust taotletakse Lennuametilt kirjalikult.Taotlusele, mis
sisaldab taotleja nime ja aadressi, lisatakse järgmisedandmed:
1) koolituse eesmärk;
2) koolituse läbiviimise eest vastutavad isikud:
¿ koolituse üldjuht;
¿ koolituse programmijuht;
¿ koolituse läbiviijate nimekiri;
3) koolituse läbiviimise koht ja kasutatavad ruumid;
4) koolituses kasutatavad simulaatorid;
5) loetelu lennuliiklusteenistustest, kus toimub tööpraktika,ettevõtjatest ja isikutest, kes vastutavad
koolituse eest, ja muudestkoolituses osalevatest ettevõtjatest;
6) koolitusprogrammid, näidates ära õppeained, käsitletavad teemad ja tundide mahu;
7) kvaliteedi tagamise ja sisekontrolli kirjeldus.
(3) Lennuameti tunnustus antakse kindlale kursusele või määratud ajaks, kuid mitte rohkem kui kolmeks
aastaks.
(4) Tunnustuse aluseks olevate asjaolude muutumisel peab koolitajasellest Lennuametile teatama ja
saama selleks Lennuametilt heakskiidu.
(5) Lennujuhtide ja lennuvälja lennuinformaatorite väljaõppe programm peab sisaldama järgmisi
valdkondi:
1) lennundusõigus ¿ lennujuhtide töösse puutuvad reeglid ja eeskirjad;
2) lennuliiklusteeninduse süsteem ¿ lennuliiklusteeninduse alused jakorraldamine, lennuliikluse juhtimine
ja lennuvälja lennuinfoteenindus,aeronavigatsioonilise info teenindus, briifing;
3) üldised teadmised ¿ aerodünaamika põhialused, õhusõiduki, sellesüsteemide ja jõuseadmete
tööpõhimõtted, liikluses osalevateõhusõidukite andmed;
4) inimtegur ¿ inimtegevuse ja -käitumise mõju lennuliikluse juhtimisele ja ohutuse tagamisele;
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5) meteoroloogia ¿ lennundusmeteoroloogia, meteoroloogilisedokumentatsiooni ja informatsiooni
kasutamine ja hindamine, lendudeteostamist ja lennuohutust mõjutavate ilmastikunähtuste
tekkepõhjusedja iseloom;
6) navigatsioon ¿ navigatsiooniseadmed ja -süsteemid maa peal jaõhusõiduki pardal ning nende
tööpõhimõtted, lennunavigatsioonipõhimõtted, visuaalsete vahendite ja navigatsioonisüsteemide
täpsusning piirangud nende kasutamisel, kõrguse arvestamine;
7) operatsioonilised protseduurid ¿ erinevate lennujuhtimisteenistustetöö reeglid, protseduurid,
õhusõidukite hajutusnormid ja nenderakendamine, lennunduse sideteenistus, fraseoloogia ja
raadiosideprotseduurid tava-, eri- ja avariiolukorras, vajalikulennundusdokumentatsiooni kasutamine,
praktilised meetmed lennuohutusetagamiseks;
8) otsingu- ja päästeteenindus;
9) eesti keele kõrgtaseme eksam ja Euroopa Lennuohutuse Aeronavigatsiooni Organisatsiooni
(Eurocontrol) inglise keele test (Potency Test of English Language for Air Traffic Controllers);
10) simulaatoriharjutused.
(6) Pärast eksamite sooritamist peab koolitaja väljastamakoolitatavale tunnistuse, milles on näidatud
läbitud õppeainete,simulaatoriharjutuste, tööpraktika maht ja hinded.
 

29. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

 
§ 145. Rakendussäte
Määrusega tunnistatakse kehtetuks teede- ja sideministri 27.oktoobri 2000. a määrus nr 85 «Nõuded
õhusõiduki meeskonnaliikme jahooldemehhaaniku, lennuliikluse lennujuhi ja -informaatori ning
lendudekorraldaja vanusele, tervislikule seisundile, kutsesobivusele jakvalifikatsioonile ning nende
ettevalmistamisele, eksamineerimisele janeile lubade väljaandmisele» (RTL 2000, 114, 1798).
1Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu määruse (EMÜ) nr3922/91 (EÜT L 373, 31.12.1991 lk 4) artikli 2ja lisa 1nõudeid.
2JAR-FCL 1 ¿ Lennuameti Teataja nr 3, 2001JAR-FCL 2 ¿ Lennuameti Teataja nr 8, 2001
JAR-FCL 4 ¿ Lennuameti Teataja nr 4, 2001
JAR-66 ¿ Lennuameti Teataja nr 6, 2001
JAR-145 ¿ Lennuameti Teataja nr 2, 2001
JAR-147 ¿ Lennuameti Teataja nr 6, 2001
JAR-OPS ¿ Lennuameti Teataja nr 7, 2001
 
Minister Toivo JÜRGENSON
Kantsler Margus LEIVO
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