
           Millist koolitust ja pädevusi vajavad kaugpiloodid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORA specific operations risk assessment, metoodika riskihindamise teostamiseks 

PDRA pre defined risk assessment ehk juba läbi viidud riskihindamised kindlate käitamise stsenaariumide jaoks, hetkel välja töötatud PDRA-S01, PDRA-S02,  
PDRA-G01, PDRA-G02, PDRA-G03 

          STS standardstsenaarium, hetkel välja töötatud STS-01 ja STS-02 

         LUC kerge mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja pädevustunnistus, võimaldab käitajal autoriseerida loa piires mehitamata õhusõidukite süsteemide  
käitamist ilma teatise või käitamisloata 

Erikategoorias käitamise alus 

Standardstsenaariumi 
alusel esitatud teatis 

Käitamisluba 
(PDRA, SORA, STS või kombinatsioonid nendest) 

 

Kui kaasneb käitamine 
PDRA G01-G03/SORA 

alusel 

Käitajal on vajalik 
tõendada, et 

kaugpiloot on läbinud 
käitaja riskihindamise 
tulemusel koostatud 
väljaõppe programmi 

Teoreetiline väljaõpe: 
1) Koolitada võib käitaja 

organisatsioon ise 
või 

2) Lennuakadeemia 
pakub baasteooria 

koolitust, millele käitaja  
peab lisama ainult 

tüübipõhise teoreetilise 
väljaõppe 

Praktiline väljaõpe: 
Koolitada võib käitaja 

organisatsioon ise 
 

Kui kaasneb käitamine 
STS/PDRA S01-S02 

alusel 

LUC pädevustunnistus 
(PDRA, SORA, STS või kombinatsioonid nendest) 

 

Kui kaasneb käitamine 
PDRA G01-G03/SORA 

alusel 

Kui kaasneb käitamine 
STS/PDRA S01-S02 

alusel 

Kaugpilootidel vajalik: 
1) vastav STS 

pädevustunnistus  
(väljastamise õigus 
liikmesriigi pädeval 
asutusel, võib olla 

delegeeritud 
sertifitseeritud 

koolitusorganisatsioonile) 
ja                                      

2) praktilise väljaõppe 
atestatsioon 

 

Teoreetiline väljaõpe: 
Enamasti korraldab 
pädevustunnistuse 

väljastaja 

Praktiline väljaõpe: 
STS praktiline koolitus 

peab olema läbitud 
pädevale asutusele 

deklareeritud ja selle 
poolt tunnustatud 

organisatsiooni poolt  
 

Käitajal on vajalik 
tõendada, et 

kaugpiloot on läbinud 
käitaja riskihindamise 
tulemusel koostatud 
väljaõppe programmi 

Teoreetiline väljaõpe: 
1) Koolitada võib käitaja 

organisatsioon ise 
või 

2) Lennuakadeemia 
pakub baasteooria 

koolitust, millele käitaja  
peab lisama ainult 

tüübipõhise teoreetilise 
väljaõppe 

Praktiline väljaõpe: 
Koolitada võib käitaja 

organisatsioon ise 
 

Kaugpilootidel vajalik: 
1) vastav STS 

pädevustunnistus  
(väljastamise õigus 
liikmesriigi pädeval 
asutusel, võib olla 

delegeeritud 
sertifitseeritud 

koolitusorganisatsioonile) 
ja                                      

2) praktilise väljaõppe 
atestatsioon 

 

Teoreetiline väljaõpe: 
Enamasti korraldab 
pädevustunnistuse 

väljastaja 

Praktiline väljaõpe: 
STS praktiline koolitus 

peab olema läbitud 
pädevale asutusele 

deklareeritud ja selle 
poolt tunnustatud 

organisatsiooni poolt  
 

Kui kaasneb käitamine 
STS alusel 

Kaugpilootidel vajalik: 
1) vastav STS 

pädevustunnistus  
(väljastamise õigus 
liikmesriigi pädeval 
asutusel, võib olla 

delegeeritud 
sertifitseeritud 

koolitusorganisatsioonile) 
ja                                   

2) praktilise väljaõppe 
atestatsioon 

Teoreetiline väljaõpe: 
Enamasti korraldab 
pädevustunnistuse 

väljastaja 

Praktiline väljaõpe: 
STS praktiline koolitus 

peab olema läbitud 
pädevale asutusele 

deklareeritud ja selle 
poolt tunnustatud 

organisatsiooni poolt  
 


