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KINNITUSLEHE SAAMISEKS NÕUTAVAD TÄIENDUSÕPPEKURSUSTE LÄBIMIST VÕI 

TEADMISTE JA OSKUSTE HINDAMIST VÕI MERESÕIDUPRAKTIKAT TÕENDAVAD 
DOKUMENDID 

 
Kursus või vastav pädevus  Alus  Kellele kohustuslik  Kursuse või 

pädevuse 
tõendamise 
kehtivusaeg 

1. Erialane täiendusõpe STCW 
reegel  
I/11  

Laeva juhtkond. Nõutav ka lähisõidus 
ning kohalikus rannasõidus, välja 
arvatud alla 200-se kogumahutavusega 
laeval, mis ei ole reisilaev. 

5 aastat 

2. STCW konventsiooni 2010. a 
muudatusi käsitlev erialane 
täiendusõppekursus 

STCW 
reegel   
I/11 § 4 

Laeva juhtkond. Ei ole nõutud 
mittekonventsioonikohaste tunnistuste 
omanikelt. 

Alaline 

3. Radarnavigatsioon ja 
automaatikaseadme (ARPA) 
kasutamine 1 

STCW 
reeglid 
II/1 ja 
II/3  

Laevajuhid. Nõutav ka lähisõidus ja 
kohalikus rannasõidus. 

Alaline 

4. Radarnavigatsioon ja 
automaatikaseadme (ARPA) 
kasutamine, sillatöö 
ja päästeoperatsioonide 
juhtimine 

STCW 
reegel 
II/2  

Kaptenid ja vanemtüürimehed laevadel 
kogumahutavusega 500 ja enam. Ei ole 
nõutud mittekonventsioonikohaste 
tunnistuste omanikelt. 

Alaline 

5. Elektronkaartide kuvamis- ja 
infosüsteemi (ECDIS) 
kasutamine 1 

STCW 
reegel 
II/1  

Laevajuhid. Nõutav ka lähisõidus ja 
kohalikus rannasõidus. 

Alaline 

6. Sillaressursside juhtimise 
koolitus operatiiv- ja 
juhtimistasandil (BRM) 

STCW 
reegel 
II/1 

Laevajuhid. Ei ole nõutud 
mittekonventsioonikohaste tunnistuste 
omanikelt. 

Alaline 

7. Masinaruumi ressursside 
juhtimise koolitus operatiiv- ja 
juhtimistasandil  (ERM) 

STCW 
reegel 
III/1 

Laeva- ja elektrimehaanikud. Ei ole 
nõutud mittekonventsioonikohaste 
tunnistuste omanikelt. 

Alaline 

8. Kõrgepingeseadmete koolitus STCW 
reeglid 
III/1, 
III/2 ja 
III/6 

Laeva- ja elektrimehaanikud. Ei ole 
nõutud mittekonventsioonikohaste 
tunnistuste omanikelt. 

Alaline 

9. Merendusalane inglise keel 1 STCW 
reeglid 
II/1 ja 
III/1 

Laeva juhtkond. Ei ole nõutud 
mittekonventsioonikohaste tunnistuste 
omanikelt ja kohalikus rannasõidus. 

Alaline 

10. Raadiosideoperaatori või 
piirangutega 
raadiosideoperaatori väljaõpe 

STCW 
reegel  
IV/2  

Raadioelektroonikud ja laevajuhid. 
Nõutav ka lähisõidus ja kohalikus 
rannasõidus. 

5 aastat 

11. Tutvustav koolitus 
töötamiseks nafta- ja  
kemikaalitankeritel 1 

STCW 
reegel   
V/1-1  § 

Laeva juhtkond nafta- ja 
kemikaalitankeritel. Nõutav ka 
lähisõidus ja kohalikus rannasõidus. 

Alaline 



1 
12. Tutvustav koolitus 
töötamiseks veeldatud gaasi 
tankeritel 1 

STCW 
reegel   
V/1-2 § 1 

Laeva juhtkond veeldatud gaasi 
tankeritel. Nõutav ka lähisõidus ja 
kohalikus rannasõidus. 

Alaline 

13. Laiendatud koolitus 
töötamiseks nafta- ja 
kemikaalitankeritel 1 

STCW 
reegel   
V/1-1  §-
d 3 ja 6 

Laeva juhtkond nafta- ja 
kemikaalitankeritel. Nõutav ka 
lähisõidus ning kohalikus rannasõidus, 
välja arvatud alla 3000-se 
kogumahutavusega punkrilaevadel. 

5 aastat 

14. Laiendatud koolitus 
töötamiseks veeldatud gaasi 
tankeritel 1 

STCW 
reegel    
V/1-2  § 
3 

Laeva juhtkond veeldatud gaasi 
tankeritel. Nõutav ka lähisõidus ja 
kohalikus rannasõidus. 

5 aastat 

15. Päästevahendite ja 
valvepaadi vanema väljaõpe 

STCW 
reeglid  
II/1, III/1, 
III/6 ja 
VI/2 

Laevajuhid, laevamehaanikud, 
elektrimehaanikud. Nõutav ka 
lähisõidus ja kohalikus rannasõidus. 

5 aastat 

16. Ohutusalane tutvustav 
koolitus 

STCW 
reegel      
VI-1 p 1 

Laeva juhtkond. Nõutav ka lähisõidus 
ja kohalikus rannasõidus. 

5 aastat, 
kohalikus 
rannasõidus 
alaline 

17. Ohutusalane koolitus STCW 
reegel 
VI/1  

Laeva juhtkond. Nõutav ka lähisõidus 
ning kohalikus rannasõidus, välja 
arvatud: 

1) alla 24-meetrise kogupikkusega 
laevadel, mis ei ole reisilaevad; 

2) alla 24 meetri pikkustel 
kalapüügilaevadel. 

5 aastat 

18. Tuletõrjealane koolitus 
laiendatud programmi järgi 

STCW 
reegel 
VI/3  

Laeva juhtkond. Nõutav ka lähisõidus 
ning kohaliku rannasõidu reisilaeval. 

5 aastat 

19. Esmaabikoolitus STCW 
reegel  
VI/4 

Laeva juhtkond. Nõutav ka lähisõidus 
ja kohalikus rannasõidus. 

5 aastat 

20. Meditsiiniabikoolitus 1 STCW 
reegel  
VI/4 

Kaptenid ja vanemtüürimehed. Ei ole 
nõutud lähisõidus ja kohalikus 
rannasõidus. 

5 aastat 

1 Koolituse või pädevust tõendava dokumendi puudumisel kantakse kinnituslehele vastav 
piirang 

 


